
 

             CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA  
                                   DE SALESÓPOLIS  

          Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - Salesópolis/SP    CEP: 08970-000 
        Tel: ( 11) 4696-1333/1716/1731   Site www.camarasalesopolis.sp.gov.br 

                                       Emails:  cmsalesopolis@camarasalesopolis.sp.gov.br /cmsalesopolis@uol.com.br 
 

 

              ATA DA 34ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 24 de Outubro de 2016 - 4º Período da 16ª Legislatura. Aos vinte 
e quatro dias do mês de Outubro do ano dois mil e dezesseis, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Trigésima Quarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Salesópolis, sob a presidência do Vereador Sérgio dos Santos e secretariada pelos Vereadores 
Benedito Lélis Renó e Edney Campos dos Santos – 1º e 2º Secretários, respectivamente.  Às 
dezenove horas,  horário regimental, o Sr. 2º Secretário procedeu a verificação da presença,  
constatando-se a presença unânime dos Vereadores: Claudinei José de Oliveira, Cristian Luiz 
Candelária – Vice-Presidente, Deise Aparecida Corrêa Duque, Francisco Marcelo de Morais 
Corrêa, Mário Barbosa Pinto, Paulo Arouca Sobreira, Paulo Roberto de Faria e Sandra Regina 
de Assis, e demais membros da Mesa Diretora, totalizando onze Vereadores.  Havendo número 

legal,  o SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão e submeteu a ata da última sessão 
ordinária à discussão e votação, a qual foi aprovada por unanimidade, sem preceder 
manifestação. Dando prosseguimento aos trabalhos, solicitou ao Sr. 1º Secretário que 

procedesse a leitura das matérias do EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus 
respectivos despachos: MENSAGEM Nº 1.243/2016 do Poder Executivo, encaminhando o 
PROJETO DE LEI Nº 024/16 (Dispõe sobre a exploração dos serviços de transporte por táxi e 
dá outras providências) – desp.: Aguarde-se os pareceres das  comissões competentes; 
REQUERIMENTO Nº 084/16 – Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, enviar uma relação 
contendo as obras licitadas em andamento e cuja conclusão está prevista para este segundo 
semestre, ou seja, até dezembro de 2016, bem como contenha nesta mesma relação a atual 
situação da obra e a empresa responsável, do Ver. Mário Barbosa Pinto – desp.: Aprovado, 
encaminhe-se; INDICAÇÃO Nº 178/16 – Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, determinar ao 
Setor Municipal de Obras, realizar a manutenção de uma ponte de madeira, localizada na Rua 
do Casarão, antes do Fazendão do Sr. Orlandinho Cardoso, Bairro do Ribeirão do Pote, do Ver. 
Mário Barbosa Pinto – desp.: Encaminhe-se, lida no Expediente; BALANCETE FINANCEIRO 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, referente ao mês de Setembro/2016 – desp.: À 
Comissão de Finanças e Orçamento; OFÍCIO Nº 348/16 da Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, agradecendo esta Casa de Leis pela homenagem oferecida aos Professores, em 
Sessão Solene realizada no último dia quatorze; CONVITE da Associação Caminhando Juntos, 
para a Palestra sobre Prevenção Contra o Câncer de Mama, que se realizará às dezenove 
horas do dia vinte e cinco deste mês, no Salão Terra Nova, onde são desenvolvidos os projetos 
da entidade – desps.:  Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, a partir de 08min07s da 

gravação o SR. PRESIDENTE concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos e, não havendo 
interesse destes em fazer uso da palavra, nem pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia, 

passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL a partir de 08min16s 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 08min35s da gravação. O SR. PRESIDENTE  a partir de 
10min11s da gravação, usou da palavra e reportou-se à manifestação do Nobre Par e, em 

seguida, prosseguiu com a ordem de inscrição. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO  usou da 

palavra a partir de 10min29s da gravação. Novamente, a partir de 14min07s da gravação, o SR. 

PRESIDENTE  usou da palavra  e reportou-se à manifestação do último orador e, em seguida, 

prosseguiu com a ordem de inscrição. O VER. FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA 

usou da palavra a partir de 14min26s da gravação. Mais uma vez, o SR. PRESIDENTE  usou 
da palavra,  a partir de 29min10s da gravação, referindo-se à manifestação do último orador e, 

em seguida, prosseguiu com a ordem de inscrição. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ usou da 

palavra a partir de 29min43s da gravação. Não havendo mais oradores inscritos, o SR. 
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PRESIDENTE também se reportou à manifestação do último orador a partir de 45min04s da 
gravação e, em seguida,  informou que  a visita dos Escoteiros do Grupo Tangará a esta Casa 
de Leis, solicitada pelo Chefe Paulo Vasconcelos foi, inicialmente, agendada para o sábado, dia 
cinco de novembro, mas, conforme contatos telefônicos nesta data, ele ficou de confirmar o 
agendamento e já adiantou que, provavelmente, devido o final de ano e os compromissos já 
assumidos, referida visita poderá ser adiada para 2017. Sendo assim, o Sr. Presidente registrou 
que continuará no aguardo da confirmação da data para comunicar aos Nobres Pares, porém, 
já adiantou que este Legislativo estará disponível até o dia quinze de dezembro, haja vista que, 
a partir do dia dezesseis, iniciará o período de recesso legislativo. Nada mais havendo a tratar,  
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 DVD, devidamente 

catalogado, bem como seu vídeo foi transmitido ao vivo e encontra-se disponível no site 

www.camarasalesopolis.sp.gov.br). 
 

       Sala Ver. Antonio Paulino de Miranda Júnior, em 24 de Outubro de 2016. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  :    
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
                     A Ata supra foi  ______________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
31 de Outubro de 2016.   
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