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              ATA DA 27ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 05 de Setembro de 2016 - 4º Período da 16ª Legislatura. Aos 
cinco dias do mês de Setembro do ano dois mil e dezesseis, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Vigésima Sétima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Salesópolis, sob a presidência do Vereador Cristian Luiz Candelária – Vice-Presidente e 
secretariada pelo Vereador Edney Campos dos Santos – 2º Secretário.  Às dezenove horas,  
horário regimental, o Sr. Presidente em exercício, comunicou que o Ver. Sérgio dos Santos – 
Presidente titular e os Vers. Benedito Lélis Renó – 1º Secretário e Mário Babrosa Pinto, 
juntamente com o Contador Legislativo – Sr. Jaime da Costa, estavam, em missão oficial, 
representando esta Casa de Leis, em Sessão Solene que acontecia nesta mesma data e 
horário, na Câmara Municipal de São Paulo, para entrega do Título de Cidadão Paulistano ao 
Salesopolense Isaias Pereira de Souza.  Ato contínuo, solicitou ao Sr. 2º Secretário que 
procedesse a verificação da presença,  sendo registradas as ausências dos Vereadores Sérgio 
dos Santos – Presidente titular, Benedito Lélis Renó – 1º Secretário, Francisco Marcelo de 
Morais Corrêa, Mário Barbosa Pinto e Sandra Regina de Assis, e a presença dos Vereadores: 
Claudinei José de Oliveira, Deise Aparecida Corrêa Duque, Paulo Arouca Sobreira, Paulo 
Roberto de Faria e dos membros da Mesa Diretora, totalizando seis Vereadores.  Havendo 

número legal,  o SR. PRESIDENTE EM EXERCÍCIO declarou aberta a sessão e submeteu a 
ata da última sessão ordinária à discussão e votação, a qual foi aprovada por unanimidade dos 
presentes, ou seja, seis votos, sem preceder manifestação. Dando prosseguimento aos 

trabalhos, solicitou ao Sr. 2º Secretário que procedesse a leitura das matérias do EXPEDIENTE 
que constou do seguinte, com seus respectivos despachos: REQUERIMENTOS solicitando ao 
Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 081 – Informar o que motivou a falta do aparelho aferidor de pressão 
arterial na Unidade de Saúde da área central, por quanto tempo o fato ocorreu e, em caso de já 
ter sido solucionado, informar como e quando, em caso negativo, justificar; e 082/16 – Prestar 
as seguintes informações, acerca da publicação do Jornal “O Diário”, sobre possível 
desligamento de Salesópolis, no CRESAMU, por inadimplência, fato que poderá paralisar o 
atendimento do  SAMU aos salesopolenses: 1 – a matéria veiculada pelo Jornal “O Diário” é 
verdadeira, caso positivo informar quais os motivos que levaram o município à inadimplência, 
visto que, parte dos recursos para manutenção do Consórcio provém do Governo Federal, 2 – 
em caso de veracidade, o que o Executivo está fazendo no objetivo de sanar o problema, e 3 – 
caso o serviço prestado pelo SAMU venha a ser paralisado, qual o plano de ação em curto 
prazo para evitar penalização à população com a falta do atendimento, ambos do Ver. Edney 
Campos dos Santos – desps.: Aprovados, encaminhe-se;  CONVITE da Prefeitura da Estância 
Hidromineral de Poá, para a Abertura da 44ª Exposição de Orquídeas e Plantas Ornamentais, a 
realizar-se no dia sete de setembro, às dez horas, na Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe, 
naquela cidade – desp.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, a partir de 04min13s 

da gravação o SR. PRESIDENTE EM EXERCÍCIO concedeu a palavra aos Nobres Edis 

inscritos. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA usou da palavra a partir de 04min28s da 

gravação. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS a partir de 06min31s da gravação. Não 
havendo interesse dos demais oradores inscritos em fazer uso da palavra, nem pauta a ser 

tratada na presente Ordem do Dia, o SR. PRESIDENTE EM EXERCÍCIO passou para a 

EXPLICAÇÃO PESSOAL a partir de 11min24s da gravação e, conforme livro de inscrição, 

concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA  usou 
da palavra a partir de 11min44s da gravação. Passando a presidência ao 2º Secretário – Ver. 

Edney Campos dos Santos, o VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA usou da palavra a partir de 
14min19s da gravação.  Retomando a presidência a partir de 20min34s da gravação e, não 
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havendo mais oradores inscritos e nada mais havendo a tratar, o SR. PRESIDENTE EM 

EXERCÍCIO agradeceu a presença de todos e, em nome de Deus,  declarou encerrada a 
sessão, da qual lavrou-se a presente ata. (De acordo com o Artigo 129, Parágrafos 2º e 3º do 

Regimento Interno desta Câmara Municipal de Salesópolis, as oratórias desta sessão estão gravadas em 

CD, devidamente catalogado e, excepcionalmente, devido a problemas técnicos, seu vídeo não foi 

transmitido ao vivo e o áudio encontra-se disponível no site www.camarasalesopolis.sp.gov.br). 
 

       Sala Ver. Antonio Paulino de Miranda Júnior, em 05 de Setembro de 2016. 
 
VICE-PRESIDENTE : 
 
2º SECRETÁRIO     : 
 
                     A Ata supra foi  ______________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
12 de Setembro de 2016.   
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