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ATA DA 25ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 31 de Agosto de 2015 - 3º Período da 16ª Legislatura. Aos
trinta e um dias do mês de Agosto do ano dois mil e quinze, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Vigésima Quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de
Salesópolis sob a presidência do Vereador Paulo Arouca Sobreira e secretariada pelos
Vereadores Cristian Luiz Candelária 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 ausência da Verª. Deise Aparecida Corrêa
Duque e presença dos demais Vereadores: Benedito Lélis Renó, Claudinei José de Oliveira,
Francisco Marcelo de Morais Corrêa – Vice-Presidente, Mário Barbosa Pinto, Paulo Roberto
de Faria, Sandra Regina de Assis e Sérgio dos Santos, e demais membros da Mesa
Diretora, totalizando dez Vereadores. Havendo número legal, o SR. PRESIDENTE
declarou aberta a sessão e submeteu a ata à discussão e votação, a qual foi aprovada por
unanimidade dos presentes, ou seja, dez votos, 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:
REQUERIMENTO Nº 085 – Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, informar se encaminhou
ofício ao Comando Regional da Polícia Militar, visando a designação de um Policial para
operar as câmeras de monitoramento, instaladas nesta cidade, há mais de três anos e, em
caso positivo, enviar cópia do ofício e respectiva resposta ou, em caso negativo, justificar,
do Ver. Sérgio dos Santos – desp.: Aprovado, encaminhe-se; INDICAÇÕES, solicitando ao
Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 159 – Realizar o patrolamento e cascalhamento, bem como os
devidos serviços de condução de águas pluviais na altura do Nº 65 da Estrada do Barro
Amarelo, Bairro Ribeirão do Pote, próximo a propriedade do Sr. Paulo Eduardo Bianchi, e
ainda nas demais vias do bairro com a mesma necessidade; 160 – Oficiar à SABESP, para
que estude a viabilidade técnica de realizar o prolongamento de rede de abastecimento de
água ou, em seu impedimento, a ligação de Água Comunitária para atender os moradores
dos imóveis localizados posteriormente ao Nº 855 da Rua Expedicionário Benedito da
Fonseca, Bairro Totozinho Cardoso, conforme abaixo assinado anexo, a exemplo do
Processo Administrativo Nº 2444/14, atendido anteriormente, ambas do Ver. Edney Campos
dos Santos; e 161/15 – Determinar ao Setor de Obras o patrolamento nos morros da
Estrada da Petrobrás, especialmente, o “Morro dos Hidalgos”, do Ver. Sérgio dos Santos –
desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente; PARECER CFO Nº 026/15 referente ao
Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Salesópolis, relativo ao mês de Julho/2015 –
desp.: Aguarde-se o Parecer Prévio do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, para então emitir o parecer final e conclusivo; OFÍCIO Especial DZ Nº 125/2015 do
Deputado Estadual Davi Zaia - Líder da Bancada do PPS, convidando os membros desta
Casa de Leis para a reunião que acontecerá no dia dez de setembro, das dez às doze
horas, na Assembleia Legislativa do Estado, quando será discutida a recente decisão da
Diretoria do Banco do Brasil, sobre o fechamento de agências, bem como o pleito de
abertura de agências em diversas cidades que ainda não dispõem de estabelecimento
bancário dessa instituição financeira, como é o caso deste município; NOTIFICAÇÃO da
Promotoria de Justiça de Salesópolis, de que a Representação Nº 342/2014, referente a
apuração prévia para coleta de subsídios básicos quanto à rejeição das Contas e Balanço
Geral da Prefeitura Municipal de Salesópolis, relativos ao exercício de 2010, evoluiu para
Inquérito Civil – desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, o SR.
PRESIDENTE concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE
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OLIVEIRA usou da palavra a partir de 06min54s da gravação. Não havendo mais oradores
inscritos, o SR. PRESIDENTE passou para a ORDEM DO DIA e, conforme pauta
publicada, solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura dos PARECERES CJR Nº
015, COSPES Nº 002 e CFO Nº 021/15, todos recomendando o prosseguimento na
tramitação do PROJETO DE LEI Nº 008/15 (Dispõe sobre a Política dos Direitos da Criança
e do Adolescente, e dá outras providências), de autoria do Poder Executivo. Terminada a
leitura, o SR. PRESIDENTE submeteu a matéria à discussão e votação, a qual foi aprovada
por unanimidade, sem preceder manifestação. Não havendo mais pauta a ser tratada na
presente Ordem do Dia, o SR. PRESIDENTE passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL
e, conforme livro de inscrição, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER.
CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA usou da palavra a partir de 14min33s da gravação. A
VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS a partir de 21min35s da gravação. Não havendo mais
oradores inscritos, atendendo requerimento do Ver. Benedito Lélis Renó, o SR.
PRESIDENTE concedeu um minuto de silêncio pelo passamento do Sr. Juvenal Cardoso,
ex-Vereador deste Município (1964-1969), ocorrido no último dia 25 de Agosto. Ato
contínuo, o SR. PRESIDENTE usou da palavra a partir de 27min20s da gravação,
comunicando aos Vereadores que foi cancelada a reunião agendada com o Comandante do
17º Batalhão da Polícia Militar, prevista para o próximo dia três de setembro, e que tão logo
seja remarcada os comunicaria. Quanto as demais reuniões agendadas, solicitou a
colaboração de todos os Vereadores, comparecendo e participando, como ocorreu nesta
data, às quinze horas, em que estiveram reunidos com representantes da Empresa Júlio
Simões. Por fim, reiterou a importância dos Vereadores participarem das reuniões, quando
se informam melhor acerca dos problemas trazidos pela população e buscam a solução
desses. 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 31 de Agosto de 2015.
PRESIDENTE

:

1º SECRETÁRIO :
2º SECRETÁRIO :
A Ata supra foi ______________________ em Sessão Ordinária, realizada
em 14 de Setembro de 2015.

