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ATA DA 36ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 07 de Novembro de 2016 - 4º Período da 16ª Legislatura. Aos
sete dias do mês de Novembro do ano dois mil e dezesseis, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Trigésima Sexta 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 propôs um minuto de silêncio pelo
passamento, no último dia cinco de novembro, sábado, do ex-Vereador e ex-Vice-Prefeito
Municipal – Sr. Osni Prado de Faria, o que foi acatado de imediato por todos. Ato contínuo
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: REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito
Municipal, Nºs: 085 – Informar se existe programação para manutenção da ponte da Estrada do
Cardoso, Bairro do Alegre, a data prevista e, em caso negativo, justificar; e 086/16 – Agendar
reunião entre representantes da atual Gestão, Comissão de Transição para a nova Gestão,
Conselho Municipal de Saúde e Associação da Santa Casa, a fim de planejar o funcionamento
da Santa Casa de Misericórdia Frederico Ozanan, a partir de 2017, enviando documentos
comprobatórios ou justificando o não acatamento desta proposição, ambos do Ver. Claudinei
José de Oliveira – desps.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito
Municipal, Nºs: 179 – Determinar a limpeza nos arredores do Km Um da Estrada da Usina e
proximidades do Salão ARE FESTA, incluindo também a capina de mato na beira da guia e
retirada da terra acumulada nas proximidades do ponto de parada do transporte escolar; e
180/16 – Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, solicitando o levantamento
relativo à quantidade de luminárias públicas que se encontram queimadas na área central desta
cidade e imediata reposição, bem como seja determinado um prazo para realização deste
serviço de grande importância para a segurança pública, ambas do Ver. Claudinei José de
Oliveira – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente; PARECER CFO Nº 027/16 referente ao
Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Salesópolis, relativo ao mês de Setembro/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 CCA Nº 3992/2016 do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, encaminhando cópia de peças do Processo TC001027/007/11, relativo às contas da Prefeitura Municipal de Salesópolis, do exercício de 2010
– desp.: Arquive-se junto ao processo de origem – PDL Nº 001/2014; COMUNICADO sobre a
liberação de recurso financeiro, do Ministério da Educação – duas nos valores de R$ 4.982,70,
referentes à 1ª e 2ª Parcela do Programa Brasil Carinhoso TD, e uma no valor de R$ 87.314,09
referente à 9ª Quota do FNDE – emitido em 10 de Outubro/2016 – desp.: Arquive-se, Plenário
ciente. Terminada a leitura, a partir de 07min49s da gravação o SR. PRESIDENTE concedeu a
palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA usou da palavra a
partir de 08min03s da gravação. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ a partir de 10min34s da
gravação. Não havendo interesse dos demais inscritos em fazer uso da palavra, nem pauta a
ser tratada na presente Ordem do Dia, o SR. PRESIDENTE passou para a EXPLICAÇÃO
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PESSOAL a partir de 16min32s 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 16min45s da gravação. O SR. PRESIDENTE a partir de 19min32s da gravação e,
retomando com a ordem de inscrição, concedeu a palavra ao VER. MÁRIO BARBOSA PINTO
que a usou a partir de 21min10s da gravação. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ a partir de
24min03s da gravação. Não havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE, a partir de
31min24s da gravação, usou da palavra e informou que, na próxima segunda-feira, dia quatorze
de novembro, não haverá sessão ordinária em cumprimento ao Decreto Municipal Nº
3087/2015, através do qual o Sr. Prefeito Municipal decretou ponto facultativo neste dia que
antecede o feriado de quinze de novembro. Em seguida, lembrou a todos que, no dia dezesseis
de novembro, quarta-feira, logo após o feriado, haverá Audiência Pública sobre a LOA – Lei
Orçamentária Anual, às quinze horas, nesta Casa de Leis. Ressaltou a grande importância da
participação de todos os Vereadores e informou que pretende submeter o projeto de lei
pertinente à deliberação do plenário, na próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia vinte e
um de novembro. Por fim, reiterou que, desde o dia vinte e cinco de outubro, estão abertas as
inscrições para o concurso público desta Casa de Leis, e todas as informações pertinentes
podem ser obtidas no site www.camarasalesopolis.sp.gov.br. 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 07 de Novembro de 2016.
PRESIDENTE
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2º SECRETÁRIO :
A Ata supra foi ______________________ em Sessão Ordinária, realizada em
21 de Novembro de 2016.

