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ATA DA 21ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 27 de Junho de 2016 - 4º Período da 16ª Legislatura. Aos vinte e
sete dias do mês de Junho do ano dois mil e dezesseis, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Vigésima Primeira 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: REQUERIMENTO Nº 073/16 - Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal,
prestar informações acerca de quando serão adotadas as medidas reivindicadas pelos pais dos
alunos da EMEF Professora Maria de Lourdes Gonçalves de Toledo, em Ofício encaminhado
ao Sr. Prefeito Municipal – Protocolo Nº 1777, ou justificar a impossibilidade do atendimento,
bem como enviar cópia da resposta encaminhada aos pais que subscreveram o referido ofício,
do Ver. Sérgio dos Santos – desp.: Aprovado, encaminhe-se; INDICAÇÕES, solicitando ao Sr.
Prefeito Municipal, Nºs: 163 – Determinar ao setor competente, recolocar a placa de trânsito –
Proibido Estacionar, em frente ao prédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo,
Meio Ambiente, Agronegócios e Regularização Fundiária, localizada na Rua Braz Torraga,
sentido bairro-centro; 164 – Determinar ao setor competente, realizar a limpeza manutenção
(nivelamento), devidos serviços de condução de águas pluviais e cascalhamento, em toda a
extensão da Rua Dois de Dezembro, próximo a loja de Auto Peças Sória, localizada na Vila
Henrique; 165 – Determinar ao setor competente, instalar lixeiras na Praça do Bairro Totozinho
Cardoso, todas do Ver. Edney Campos dos Santos; e 166/16 – Determinar às Secretarias
Municipais de Saúde e de Esporte e Lazer, elaborarem um programa conjunto de prevenção em
grupo contra diabetes, hipertensão arterial e colesterol, entre outras, nos moldes que já vinha
ocorrendo, com o envolvimento de vários profissionais da saúde, bem como incluir os pacientes
em atividades físicas programadas e orientadas por profissionais, no Centro Esportivo e
“Avenida Nova”, estimulando-os a uma nova e mais saudável forma de vida, do Ver. Sérgio dos
Santos – desps: Encaminhe-se, lidas no Expediente; PARECER CFO Nº 016/16 referente aos
Balancetes Financeiros da Prefeitura Municipal de Salesópolis, relativos aos meses de
Fevereiro, Março e Abril/2016 – 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 Nº
022/2016 da Seção de Pessoal da Prefeitura Municipal de Salesópolis, encaminhando relação
das rescisões e nomeações no período de março a maio/2016 – desp.: Arquive-se junto aos
Balancetes da Prefeitura, Plenário ciente; COMUNICADOS sobre a liberação de recurso
financeiro: do Ministério da Educação: nos valores de R$ 4.076,30, R$ 1.298,76 e R$ 11.624,54
– todos referentes a 4ª Parcela do PNATE, e no valor de R$ 15.386,57 referente a 2ª Parcela
do Programa Brasil Carinho TD – desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, o
SR. PRESIDENTE concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. CRISTIAN LUIZ
CANDELÁRIA usou da palavra a partir de 12min13s da gravação. Não havendo mais oradores
inscritos, o SR. PRESIDENTE passou para a ORDEM DO DIA a partir de 15min28s da
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gravação, e solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura dos PARECERES: CFO Nº
014/16 recomendando o prosseguimento na tramitação do PROJETO DE LEI Nº 010/16
(Dispõe Sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2017, e
dá outras providências), de autoria do Poder Executivo; CONJUNTO CJR-CFO, recomendando
o prosseguimento do PROJETO DE LEI Nº 011/16 (Dispõe sobre a obrigação do Poder
Executivo da Estância Turística de Salesópolis em divulgar os valores arrecadados em
notificações de trânsito, no site oficial da Prefeitura Municipal, informando sobre a sua
destinação legal), do Ver. Cristian Luiz Candelária; CJR Nº 010, COSPES Nº 001, CFO Nº
015/16, todos recomendando o prosseguimento do PROJETO DE LEI Nº 012/16 (Altera a Lei
Nº 1715, de 09 de setembro de 2015, que dispõe sobre a Política dos Direitos da Criança e do
Adolescente, e dá outras providências), de autoria do Poder Executivo; CJR Nº 011, COSPES
Nº 002 e CFO Nº 017/16, todos recomendando o prosseguimento do PROJETO DE LEI Nº
013/16 (Aprova o Plano Municipal Decenal de Atendimento Socioeducativo do Município de
Salesópolis), de autoria do Poder Executivo; e CONJUNTO CJR-CFO, recomendando o
PROJETO DE LEI Nº 014/16 (Dispõe sobre a Lei da Ficha Limpa Municipal, disciplina as
nomeações para Cargos em Comissão e de Provimento Efetivo no âmbito dos órgãos do Poder
Executivo e Legislativo no Município e dá outras providências), de autoria do Ver. Edney
Campos dos Santos e outros – desps.: Aprovados como peças acessórias. Terminada a leitura,
o SR. PRESIDENTE colocou em única discussão o PROJETO DE LEI Nº 010/16 (Dispõe Sobre
as Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2017, e dá outras
providências), de autoria do Poder Executivo. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA usou da
palavra a partir de 36min07s da gravação. Ninguém mais se manifestando foi o referido Projeto
de Lei Nº 010/16 submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade, ou seja, onze votos.
Em seguida, o SR. PRESIDENTE colocou em única discussão o PROJETO DE LEI Nº 012/16
(Altera a Lei Nº 1715, de 09 de setembro de 2015, que dispõe sobre a Política dos Direitos da
Criança e do Adolescente, e dá outras providências), de autoria do Poder Executivo. A VERª.
SANDRA REGINA DE ASSIS usou da palavra a partir de 42min59s da gravação. Ninguém
mais se manifestando foi o referido Projeto de Lei Nº 012/16 submetido à votação, sendo
também aprovado por unanimidade. Prosseguindo, o SR. PRESIDENTE colocou em única
discussão o PROJETO DE LEI Nº 013/16 (Aprova o Plano Municipal Decenal de Atendimento
Socioeducativo do Município de Salesópolis), de autoria do Poder Executivo. O VER.
CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA usou da palavra a partir de 47min06s da gravação. Ninguém
mais se manifestando foi o referido Projeto de Lei Nº 013/16 submetido à votação, sendo
também aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o SR. PRESIDENTE colocou em única
discussão o PROJETO DE LEI Nº 011/16 (Dispõe sobre a obrigação do Poder Executivo da
Estância Turística de Salesópolis em divulgar os valores arrecadados em notificações de
trânsito, no site oficial da Prefeitura Municipal, informando sobre a sua destinação legal), do
Ver. Cristian Luiz Candelária. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA usou da palavra a partir
de 51min26s da gravação. Ninguém mais se manifestando foi o referido Projeto de Lei Nº
011/16 submetido à votação, sendo também aprovado por unanimidade. Para concluir com a
pauta, o SR. PRESIDENTE colocou em única discussão o PROJETO DE LEI Nº 014/16
(Dispõe sobre a Lei da Ficha Limpa Municipal, disciplina as nomeações para Cargos em
Comissão e de Provimento Efetivo no âmbito dos órgãos do Poder Executivo e Legislativo no
Município e dá outras providências), de autoria do Ver. Edney Campos dos Santos e outros. O
VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS usou da palavra a partir de 56min09s da gravação. O
VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ usou da palavra a partir de 01h00min15s da gravação.
Ninguém mais se manifestando foi o referido Projeto de Lei Nº 014/16 submetido à votação,
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sendo, igualmente os anteriores, aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria a ser
tratada na presente Ordem do Dia, o SR. PRESIDENTE passou para a EXPLICAÇÃO
PESSOAL a partir de 01h04min42s da gravação e, conforme livro de inscrição, concedeu a
palavra aos Nobres Edis inscritos. A VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS usou da palavra a
partir de 01h06min00s da gravação. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ usou da palavra a partir
de 01h11min12s da gravação. Não havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE, a
partir de 01h21min30s da gravação, usou da palavra lembrando ser esta a última sessão
ordinária do semestre, contudo, ressaltou que, em caso de necessidade, os Vereadores serão
convocados extraordinariamente, durante o recesso legislativo de julho. 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 27 de Junho de 2016.
PRESIDENTE

:

1º SECRETÁRIO :
2º SECRETÁRIO :
A Ata supra foi
______________________
Extraordinária, realizada em 01 de Agosto de 2016.
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