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ATA DA 37ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 14 de Dezembro de 2015 - 3º Período da 16ª Legislatura. Aos
quatorze dias do mês de Dezembro do ano dois mil e quinze, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Trigésima Sétima 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 presença unânime dos Vereadores: Benedito
Lélis Renó, Claudinei José de Oliveira, Deise Aparecida Corrêa Duque, 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
onze Vereadores. Havendo número legal, o SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão e
submeteu a ata da sessão anterior 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: REQUERIMENTOS, solicitando ao Sr.
Prefeito Municipal, Nºs: 127 – Informar o valor que a Prefeitura gastou com restaurantes,
lanchonetes e afins, localizados nesta cidade, desde janeiro/2015, especificando em
planilha o valor mensal, estabelecimento, número de pessoas atendidas e motivo do
consumo, bem como enviar cópia de documento que, porventura, tenha e que se refira ao
tema; e 128/15 – Prestar informações diversas, que relaciona em cinco itens, acerca das
providências que o município vem tomando para adiantar os processos de regularização
dos loteamentos, após a aprovação da Lei Especifica, ambas do Ver. Cristian Luiz
Candelária – desps.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. Prefeito
Municipal, Nºs: 206 – Determinar à Vigilância Sanitária, adotar as providências para que
seja realizada uma visita ao antigo Posto BR desativado, localizado na Avenida Prefeito
Antonio Rodrigues de Camargo, ao lado das Escolas Rosa Maria de Souza e Sônia Maria
da Fonseca, onde o acúmulo de água e vegetação tem favorecido a proliferação de
mosquitos e animais peçonhentos; e 207/15 – Determinar ao setor competente, adotar as
providências para que seja religada/trocada a iluminação dos postes da Praça localizada na
Avenida Antonio Paulino de Miranda, 101, em frente às Escolas Municipal Mestra
Henriqueta e Estadual Olga Chakur Farah, ambas do Ver. Cristian Luiz Candelária – desps.:
Encaminhe-se, lidas no Expediente; MOÇÃO DE APLAUSOS Nº 010/15 – Ao munícipe Luiz
Carlos Dias Ferraz, pela iniciativa de comprar vários caminhões de pedra/cascalho e utilizálos nas estradas municipais, além de doar óleo diesel para o funcionamento da máquina da
Prefeitura para a realização desse serviço, melhorando a qualidade delas, ajudando o
município em sua missão institucional de garantir uma vida mais digna para a população, do
Ver. Sérgio dos Santos – desp.: Aprovada, encaminhe-se; PARECERES CFO Nºs 040 e
041/15, respectivamente, relativos aos Balancetes da Prefeitura Municipal, referente ao mês
de Outubro/2015 e da Câmara Municipal de Salesópolis, referente ao mês de
Novembro/2015 – desps.: Aguarde-se os Pareceres Prévios do Egrégio Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo, para então emitirem os pareceres finais e conclusivos. Terminada
a leitura, o SR. PRESIDENTE concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER.
CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA usou da palavra a partir de 06min48s da gravação. Não
havendo mais oradores inscritos, nem pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia, o SR.
PRESIDENTE passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL e, conforme livro de inscrição,
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concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. A VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA
DUQUE usou da palavra a partir de 13min59s da gravação. O VER. BENEDITO LÉLIS
RENÓ a partir de 16min08s da gravação. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS a partir
de 20min53s da gravação. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA a partir de 26min37s da
gravação. Passando a presidência ao Vice-Presidente, Ver. Francisco Marcelo de Morais
Corrêa, o VER. PAULO AROUCA SOBREIRA usou da palavra a partir de 37min04s da
gravação. Retomando a presidência e não havendo mais oradores inscritos, de acordo com
as disposições legais e regimentais, deu início à ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS
CARGOS DA MESA DIRETORA DESTE LEGISLATIVO, PARA O MANDATO DE PRIMEIRO
DE JANEIRO A TRINTA E UM DE DEZEMBRO DE 2016. Esclareceu que, de acordo com
as disposições legais e regimentais, a votação seria aberta e nominal e, sendo permitida a
reeleição de Vereador, apenas uma vez, para o mesmo cargo, estavam impedidos de
participar da eleição para o cargo de Presidente, somente o Ver. Francisco Marcelo, para o
cargo de 1º Secretário, estava impedido o Ver. Edney e, para o cargo de 2º Secretário, o
Ver. Paulo Arouca, haja vista que os três já ocuparam estes cargos por dois anos. Quanto
aos demais Vereadores, todos poderiam concorrer a qualquer cargo da Mesa. Explicou que,
a medida que fossem chamados, os Vereadores deveriam dizer o nome do seu candidato
ao cargo e que, havendo empate na eleição de qualquer cargo, seria realizado o segundo
escrutínio com os nomes mais votados, e ainda, persistindo o empate, a disputa do cargo
seria por sorteio. Acrescentou que, primeiramente, realizaria a eleição para o cargo de
Presidente e, em seguida, para os cargos de Vice-Presidente, 1º e 2º Secretários,
respectivamente. Feitos os esclarecimentos, o SR. PRESIDENTE deu início à eleição,
fazendo a chamada nominal e, tendo todos os Vereadores votado, anunciou o resultado
final, para o cargo de PRESIDENTE foi eleito o VER. SÉRGIO DOS SANTOS, com seis
votos, sendo que o Ver. Paulo Arouca Sobreira, recebeu cinco votos, dele mesmo e dos
Vers. Claudinei, Cristian, Deise e Francisco Marcelo. Em seguida, procedeu-se da mesma
forma e separadamente, as votações para os cargos de VICE-PRESIDENTE, sendo eleito o
VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA, com oito votos, sendo que o Ver. Francisco Marcelo
recebeu três votos, dos Vers. Cristian, Deise e Paulo Arouca; para 1º SECRETÁRIO, foi
eleito o VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ, com sete votos, sendo que o Ver. Francisco
Marcelo de Morais Corrêa recebeu dois votos, dos Vers. Claudinei e Paulo Arouca, a Verª
Sandra Regina de Assis recebeu um voto do Ver. Cristian, e o Ver. Cristian Luiz Candelária
recebeu um voto da Verª. Deise e; por fim, para 2º SECRETÁRIO, sendo eleito o VER.
EDNEY CAMPOS DOS SANTOS, por unanimidade, ou seja, onze votos. Terminadas as
votações, o SR. PRESIDENTE proclamou o resultado final da eleição da MESA DIRETORA
DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O 4º PERÍODO DA 16ª LEGISLATURA, a tomar posse,
automaticamente, a partir de primeiro de janeiro de 2016: PRESIDENTE – VER. SÉRGIO
DOS SANTOS,
VICE-PRESIDENTE – VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA, 1º
SECRETÁRIO – VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ, E 2º SECRETÁRIO – VER. EDNEY
CAMPOS DOS SANTOS e, em seguida, concedeu a palavra ao VER. SÉRGIO DOS
SANTOS, Presidente Eleito para 2016, que a usou a partir de 42min39s da gravação. Ato
contínuo, o SR. PRESIDENTE concedeu a palavra como Líder de Bancada ao Ver.
Benedito Lélis Renó (PT) que a usou a partir de 56min45s da gravação. Em seguida e
também como Líder de Bancada, o Ver. Edney Campos dos Santos (PR) usou da palavra
a partir de 01h01min13s da gravação. Em seguida, o SR. PRESIDENTE usou da palavra a
partir de 01h03min00s da gravação, parabenizando a todos que se empenharam neste
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ano, em que ele esteve à frente da Presidência desta Casa de Leis, quando procurou
cumprir suas obrigações, sem favorecimentos. Acrescentou que sempre buscou e continua
buscando, através de pareceres jurídicos, atender toda situação que envolva a parte legal
desta Casa de Leis, agradecendo todos que o apoiaram neste mandato. Lembrou que ele já
ocupou o cargo de Presidente em outros mandatos e que todos os Vereadores têm
competência para assumi-lo, tanto que os Vers. Claudinei, Francisco Marcelo e Sérgio já
ocuparam este cargo. Ressaltou que, no processo democrático, não cabe mágoa ou
ressentimento, pois, a democracia garante a todos, o direito de participação na política, em
qualquer cargo. Por fim, agradeceu a todos os presentes e à mídia local e regional, também
presente nesta sessão, e desejou Feliz Natal e próspero Ano Novo a todas as famílias de
Salesópolis e dos Nobres Pares. Nada mais havendo a tratar, 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 14 de Dezembro de 2015.
PRESIDENTE

:

1º SECRETÁRIO :
2º SECRETÁRIO :
A Ata supra foi ______________________ em Sessão Ordinária, realizada
em 01 de Fevereiro de 2016.

