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ATA DA 25ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 22 de Agosto de 2016 - 4º Período da 16ª Legislatura. Aos vinte
e dois dias do mês de Agosto do ano dois mil e dezesseis, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Vigésima Quinta 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: PROJETOS DE LEI Nºs 020/16 (Dispõe sobre fixação dos subsídios do
Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, para o mandato que se iniciará em 1º de janeiro
de 2017, e dá outras providências), e 021/16 (Fixa os subsídios dos Vereadores e Presidente
da Câmara para a Legislatura a ser iniciada em 1º de janeiro de 2017, e dá outras providências)
e PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 005/16 (Dispõe sobre a proposta parcial do orçamento da
Câmara Municipal, para o exercício de 2017), todos de autoria da Mesa Diretora – desps.: Às
Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento; COMUNICADOS sobre a
liberação de recurso financeiro: do Ministério da Educação: PARA MERENDA ESCOLAR - no
valor de R$ 2.400,00 para a Creche, de R$ 5.082,00 para o Ensino Médio, de R$ 500,00 para o
AEE – Atendimento Educacional Especializado, de R$ 14.652,00 para o Ensino Fundamental,
de R$ 90,00 para o EJA – Educação de Jovens e Adultos, de R$ 3.850,00 para a Pré-Escola –
todos relativos a Agosto/2016, e de R$ 1.298,76, R$ 11.624,54 e R$ 4.076,30 - todos referentes
a 6ª Parcela do PNATE, também relativos ao mês de Agosto/2016; CONVITES: da Diocese de
Mogi das Cruzes para Ordenação Sacerdotal dos Diáconos Daniel Ribeiro da Silva, Marcos dos
Santos, Marcos Sulivan Vieira, Pedro Pires de Andrade e Roberto Ribeiro dos Santos, a
realizar-se no dia vinte e quatro de setembro, às nove horas, na Catedral Diocesana de Mogi
das Cruzes, e para a primeira missa nesta cidade, do Sacerdote Roberto Ribeiro dos Santos,
que ocorrerá no dia vinte e cinco de setembro, às dezenove horas e trinta minutos, na Paróquia
São José; do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST Regional de
Guarulhos para o 83ª Fórum Regional em Saúde do Trabalhador do Alto Tietê, no dia vinte e
cinco de agosto, das nove às treze horas, na Associação Cultural Agrícola e Esportiva Alvor –
Colônia Japonesa, com o Tema – Agrotóxico e Agricultura – desps.: Arquive-se, Plenário
ciente. Terminada a leitura, a partir de 04min59s da gravação, o SR. PRESIDENTE concedeu a
palavra aos Nobres Edis inscritos e, não havendo interesse destes em fazer uso da palavra,
nem matéria a ser tratada na presente Ordem do Dia, o SR. PRESIDENTE passou para a
EXPLICAÇÃO PESSOAL a partir de 05min18s 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 05min34s da gravação. O SR. PRESIDENTE a partir de 07min54s da
gravação e, em resposta ao orador, disse que, no dia seguinte a esta sessão, levaria à
Empresa Júlio Simões, os reclamos dos usuários do transporte coletivo por ele apresentado,
para tentar resolvê-los. Ato contínuo, prosseguiu com a ordem de inscrição e concedeu a
palavra ao VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA que a usou a partir de 08min08s da gravação.
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Não havendo interesse dos demais inscritos em fazer uso da palavra, o SR. PRESIDENTE a
usou a partir de 18min08s da gravação, agradecendo os Nobres Pares, autoridades e populares
que compareceram à Sessão Solene de Entrega do Título de Cidadão Honorário Salesopolense
ao Deputado Estadual Estevam Galvão de Oliveira, na manhã do dia anterior a esta sessão.
Ressaltou o importante apoio da Prefeitura Municipal, na pessoa do Diretor de Obras - Sr.
Antonildes e equipe, que estiveram no local, no sábado fazendo a limpeza nos arredores da EE
Profª. Olga Chakur Farah, bem como no transporte de mesa, tribuna e cadeira. Concluiu
também registrando a gratidão desta Casa de Leis à mencionada escola que, mais uma vez,
cedeu o espaço do Salão Nobre onde foi realizado o evento. 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 22 de Agosto de 2016.
PRESIDENTE
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1º SECRETÁRIO :
2º SECRETÁRIO :
A Ata supra foi ______________________ em Sessão Ordinária, realizada em
29 de Agosto de 2016.

