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              ATA DA 15ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 25 de Maio de 2015 - 3º Período da 16ª Legislatura. Aos vinte 

e cinco dias do mês de Maio do ano dois mil e quinze, no edifício sede deste Poder 

Legislativo, realizou-se a Décima 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 presença unânime dos Vereadores: Benedito 

Lélis Renó, Claudinei José de Oliveira, Deise Aparecida Corrêa Duque, Francisco Marcelo 

de Morais Corrêa – Vice-Presidente, João da Silva, Mário Barbosa Pinto, 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 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: OFÍCIO Nº 262/15 GP do Poder Executivo, convidando esta Casa 

de Leis, a participar da reunião com representantes da Empresa Geo Brasilis, responsável 

pela elaboração do Plano Municipal de Turismo, no próximo dia vinte e sete de maio, às 

quatorze horas, neste Legislativo, para apresentação da atualização dos trabalhos e 

resultados, identidade turística, objetivos e eixos estratégicos de turismo – desp.: Arquive-

se, Plenário ciente; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 061 – 

Responder diversas questões e enviar cópia dos documentos que relaciona sobre o CIPAS 

– Consórcio Intermunicipal para o Aterro Sanitário, do qual é Presidente; 062 – Responder 

diversas questões acerca da venda de materiais como janelas e portas, retiradas do Portal 

Artístico da cidade; 063 – Responder diversas questões e enviar documentos relativos à 

extração de madeiras na área desapropriada pelo DAEE para construção do Reservatório 

de Ponte Nova, todos do Ver. Benedito Lélis Renó – desps.: Aprovados, encaminhe-se; 

INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 092 – Envidar esforços objetivando 

a pavimentação da Rua José Rodrigues de Camargo, no Jardim Nídia; 093 – Determinar ao 

Setor de Obras, realizar a troca das lâmpadas queimadas da Praça Ver. José Bragança, 

Bairro Bragança, ambas do Ver. Francisco Marcelo de Morais Corrêa; 094 – Determinar ao 

setor competente, restabelecer a iluminação na praça localizada próximo ao Centro 

Municipal de Convivência Infantil Dona Teresa Feital, bem como, solicitar à Polícia Militar 

maior frequência de rondas naquelas imediações, durante o período noturno e finais de 

semana, do Ver. Edney Campos dos Santos – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente; 

PARECER CFO Nº 12/2015, referente ao Balancete Financeiro deste Legislativo, do mês de 

Abril/2015 – desp.: Aguarda-se o Parecer do TCESP; OFÍCIOS da Secretaria Municipal de 

Educação Nºs: 190/2015 – Encaminhando cópia do pedido feito à Polícia Militar, solicitando 

a liberação de um policial habilitado para ministrar aulas no PROERD, esclarecendo que tal 

medida demonstra que referida Secretaria não é contra tal programa, conforme boatos – 

desp.: Arquive-se junto ao Requerimento Nº 020/15 sobre o mesmo assunto; 194/2015 – 

Solicitando agendamento de reunião junto à COSPES – Comissão de Obras, Serviço 

Público, Educação e Saúde, estendendo o convite aos demais Vereadores, para o próximo 

dia vinte e oito de maio, às quatorze horas, nesta Casa de Leis,  quando será apresentado o 

Plano Municipal de Educação, com a presença de toda equipe técnica para juntos 

analisarem referido documento – desp.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, 

antes de conceder a palavra aos Vereadores inscritos, o SR. PRESIDENTE solicitou ao Sr. 
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1º Secretário que procedesse a leitura da Denúncia protocolada nesta Casa de Leis, pela 

cidadã Suely Aparecida Barretta Roland, na última quinta-feira, dia vinte e um, às quinze 

horas e cinquenta e seis minutos, requerendo a formação de comissão com a finalidade de 

apurar ausência de licitações públicas para locações de diversos imóveis atualmente 

ocupados por órgãos da Prefeitura Municipal e, à renúncia de receita, por não descontar o 

imposto de Renda dos valores pagos à título destes aluguéis e recolhido em favor da 

Receita Federal, possibilitando a permanência de uma parte desta renda no município, 

portanto, remetendo a possível crime de improbidade administrativa cometido pelo Sr. 

Prefeito Municipal Benedito Rafael da Silva. Terminada a leitura, o SR. PRESIDENTE 

esclareceu que referida denúncia não constou da pauta publicada, que sempre ocorre pela 

manhã, porque aguardava o Parecer Jurídico, o qual somente foi apresentado na tarde 

desta data. Em seguida, colocou em discussão a referida Denúncia. A VERª. SANDRA 

REGINA DE ASSIS usou da palavra a partir de 28min17s da gravação. O VER. BENEDITO 

LÉLIS RENÓ a partir de 36min50s da gravação. Antes de prosseguir com a discussão, o 

SR. PRESIDENTE, reportando-se à manifestação do Ver. Benedito Lélis Renó, acerca da 

formação da comissão por escolha entre os Vereadores, afirmando ainda que seriam os 

Vereadores da base do Sr. Prefeito Municipal, esclareceu que, de acordo com as 

disposições legais, se aprovada a denúncia, referida comissão seria formada por sorteio, 

ainda nesta mesma sessão, devendo constar o nome de todos os Vereadores (exceto do 

Presidente impedido legalmente de participar de qualquer comissão). Dando 

prosseguimento à discussão da Denúncia, o VER. FRANCISCO MARCELO DE MORAIS 

CORRÊA usou da palavra a partir de 44min05s da gravação. O VER. SÉRGIO DOS 

SANTOS a partir de 54min20s da gravação. Ninguém mais se manifestando, o SR. 

PRESIDENTE submeteu à votação a Denúncia, sendo REJEITADA por nove votos 

contrários e dois favoráveis, sendo estes dos Vereadores Benedito Lélis Renó e Sandra 

Regina de Assis. Dando continuidade aos trabalhos, o SR. PRESIDENTE concedeu a 

palavra aos Nobres Edis inscritos para falarem sobre as matérias publicadas e lidas no 

Expediente, alertando que a Denúncia era matéria vencida e, não havendo interesse dos 

inscritos em fazer uso da palavra,  passou para a ORDEM DO DIA. Conforme pauta 

anunciada na última sessão e lembrando que, na 13ª Sessão Ordinária, foram lidos os 

Pareceres relativos ao PROJETO DE LEI Nº 001/15 (Autoriza o Poder Executivo a celebrar 

contratos, convênios ou quaisquer outros tipos de ajustes necessários com o Estado de São 

Paulo, ARSESP e a SABESP, para as finalidades e nas condições que especifica e dá 

outras providências), de autoria do Poder Executivo, o Sr. Presidente colocou então a 

matéria em única discussão. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ usou da palavra a partir de 

01h00min15s da gravação. A VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS a partir de 01h05min10s 

da gravação. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS a partir de 01h13min25s da 

gravação. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA a partir de 01h18min03s da gravação. 

Ninguém mais se manifestando, o SR. PRESIDENTE submeteu à votação o PROJETO DE 

LEI Nº 001/15, o qual foi aprovado por dez votos favoráveis e um contrário do Ver. Benedito 

Lélis Renó. Em seguida, solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura dos 

Pareceres CJR Nº 008 e CFO Nº 011/15, ambos recomendando o prosseguimento na 

tramitação do PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 002/15 (Dá nova redação ao § 4º do Artigo 

1º, da Resolução Nº 430/04 – Dispõe sobre a Medalha do Mérito “Parceiros da Estância 

Turística de Salesópolis e revoga o § 3º do Artigo 1º desta mesma Resolução), de autoria 

do Poder Legislativo. Terminada a leitura, foi a referida matéria submetida à discussão e 
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votação, sendo aprovada por unanimidade, ou seja, onze votos, sem preceder 

manifestação. Não havendo mais pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia, o SR. 

PRESIDENTE comunicou a pauta prevista para a Ordem do Dia da próxima sessão: única 

discussão e votação dos PROJETOS DE RESOLUÇÃO Nºs 003/15 (Dá nova redação ao 

Artigo 98 e Parágrafos Únicos dos Artigos 71 e 237 da Resolução Nº 383/95 – Regimento 

Interno da Câmara Municipal e dá outras providências), e 004/15 (Dá nova redação aos 

Artigos 11, 12, 13 e 14 e aos Parágrafos 2º e 3º do Artigo 16 da Resolução Nº 420/02 – 

Código de Ética e Decoro Parlamentar), ambos de autoria da Mesa Diretora da Câmara 

Municipal, passando, em seguida, para a EXPLICAÇÃO PESSOAL, concedendo a 

palavra aos Nobres Edis inscritos. A VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS  usou da palavra a 

partir de 01h27min40s da gravação. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS a partir de 

01h30min50s da gravação. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA a partir de 01h34min35s 

da gravação. Não havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE, usando da palavra 

a partir de 01h40min37s da gravação, registrou à Sra. Suely Aparecida Barretta Roland, 

autora da Denúncia rejeitada, presente nesta sessão, que estava assim ciente da decisão 

plenária. Em seguida, reiterou os convites para as reuniões das Secretarias Municipais de 

Turismo e de Saúde para os próximos dias vinte e sete e vinte e oito de maio, às quatorze 

horas, nesta Casa de Leis, para apresentação e debate dos Planos Municipais dessas 

pastas. Neste momento, o VER. FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA, pela 

ordem, requereu ao Sr. Presidente, convocar uma Sessão Extraordinária, para o dia 

seguinte a esta sessão, objetivando a discussão e votação dos PROJETOS DE 

RESOLUÇÃO Nºs 003 e 004/15, que dispõem sobre o Regimento Interno e Código de Ética 

e Decoro Parlamentar, anunciados para a próxima Sessão Ordinária, dada a grande 

relevância de ambos para esta Casa de Leis. Antes de submeter referido requerimento à 

votação, o SR. PRESIDENTE respondendo à questionamento e reivindicação do Ver. 

Benedito Lélis Renó, informou que referida sessão extraordinária, se aprovada, seria 

agendada para as quinze horas. Em seguida, conforme disposições regimentais, o SR. 

PRESIDENTE submeteu à votação o Requerimento para realização de Sessão 

Extraordinária, de autoria do Nobre Vereador Francisco Marcelo, o qual foi aprovado por 

unanimidade, ou seja, onze votos. Aprovado o Requerimento, o SR. PRESIDENTE ressaltou 

que os Nobres Edis estavam então convocados para a Sessão Extraordinária,  às quinze 

horas do dia seguinte a esta sessão, ou seja, dia vinte e seis de maio, para discussão e 

votação dos PROJETOS DE RESOLUÇÃO Nºs 003/15  e 004/15 acoma citados. 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 25 de Maio de 2015. 

 

PRESIDENTE : 

 

1º SECRETÁRIO  :    

 

2º SECRETÁRIO  : 
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  A Ata supra foi  ______________________  em Sessão Extraordinária,  

realizada em 26 de Maio de 2015.   

 

 

 

 

 


