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              ATA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 23 de Fevereiro de 2015 - 3º Período da 16ª Legislatura. Aos 

vinte e três dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e quinze, no edifício sede deste Poder 

Legislativo, realizou-se a Terceira 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. PRESIDENTE alertou os 

Nobres Vereadores acerca da importância de cumprir o tempo regimental durante suas 

oratórias, citando os Artigos do Regimento Interno desta Câmara Municipal que dispõem 

sobre o tema. Também comunicou que, a partir desta sessão,  todos os Requerimentos 

seriam lidos na íntegra. Ato contínuo, o Sr. 2º Secretário procedeu a verificação da 

presença,  constatando-se a presença unanime dos Vereadores: Benedito Lélis Renó, 

Cláudia de Paula Ribeiro, Claudinei José de Oliveira, Deise Aparecida Corrêa Duque, 

Francisco Marcelo de Morais Corrêa – Vice-Presidente, 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 solicitou ao Sr. 1º Secretário que 

procedesse a leitura da ata da última sessão. Neste momento, o Ver. Mário Barbosa Pinto 

requereu a dispensa da sua leitura, requerimento este que submetido ao plenário, foi 

aprovado por unanimidade, ou seja, onze votos.  Aprovada a dispensa da leitura, foi então a 

ata submetida à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade, sem preceder 

manifestação. Prosseguindo, o SR. PRESIDENTE 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: 007 – 

Interceder junto à Secretaria Municipal de Saúde, para que preste informações acerca da 

demanda reprimida de consultas e exames, relativa ao mês de Janeiro de 2015, do Ver. 

Francisco Marcelo de Morais Corrêa; 008 – Prestar informações e enviar documentos que 

relaciona em dezesseis itens, acerca do Carnaval 2015; 009 – Prestar informações e enviar 

documentos que relaciona em seis itens, acerca do Consórcio Três Rios e CIPAS, ambos 

do Ver. Benedito Lélis Renó; 010 – Prestar informações acerca do Agendamento de Exames 

via SUS, que relaciona em cinco itens; 011 – Informar se há programação de datas para 

realização de eventos alusivos ao Cambuci, em caso positivo, passar todas as informações 

e, em caso negativo, justificar; e 012/15 – Informar quando se efetivarão as adequações 

necessárias à agilidade no atendimento aos exames laboratoriais, todas do Ver. Claudinei 

José de Oliveira – desps.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. 

Prefeito Municipal Nºs: 024 – Isentar os barraqueiros que alugaram espaço no 

Carnaval/2015 e tiveram prejuízo, de qualquer tipo de pagamento ou taxa, nas próximas 

Festas de São José e do Divino Espírito Santo, possibilitando-lhes recuperar o investimento 

feito naquele evento; 025 – Enviar, para deliberação desta Casa de Leis, o necessário 

Projeto de Lei visando a revisão geral anual e ainda, se possível, a concessão de um 

aumento real de salário ao funcionalismo público municipal, cumprindo a legislação vigente 

e atendendo os anseios e necessidades dos servidores, bem como envide esforços e 

providencie a elaboração de um Plano de Carreira a todos os servidores públicos, ambas do 

Ver. Sérgio dos Santos; 026 – proceder a devolução da taxa simbólica para ingresso no 

recinto do Carnaval do Bem, realizado entre os dias 13 e 17 de Fevereiro de 2015, que os 

foliões frequentadores pagaram, ante o fato de não atendido aos princípios aplicáveis a 

todos os tributos: a) legalidade, por não ter sido aprovada qualquer lei nesse sentido por 

esta Câmara Municipal; b) da anterioridade da Lei (anuidade), já que não se pode cobrar 
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tributo antes de a Lei ser aprovada, o que se deve dar, no mínimo, no último dia do 

exercício anterior, bem como que a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, proceda 

estudos sérios para que questões semelhantes não voltem a ocorrer no âmbito do Executivo 

Municipal, do Ver. Benedito Lélis Renó; 027 – Determinar às Secretarias Municipais de 

Obras, Meio Ambiente, Turismo e de Educação, realizarem, em conjunto com a ARES – 

Associação dos Recicladores de Salesópolis, uma OPERAÇÃO CATA-TRECO em toda 

área urbana desta cidade, precedendo-a de ampla divulgação nas unidades escolares 

municipais e estaduais, bem como por carro de som; 028 – Determinar às Secretarias 

Municipais de Saúde e de Educação, realizarem, em conjunto, uma CAMPANHA CONTRA 

A DENGUE nesta cidade ambas do Ver. Claudinei José de Oliveira; 029 – Determinar 

providências aos setores municipais competentes, objetivando melhorar o aspecto da 

principal entrada desta Estância Turística, adotando medidas para minimizar a má 

impressão causada pelo Posto de Combustível, desativado e totalmente abandonado, há 

mais de uma década, localizado nas proximidades do Portal Artístico e unidades escolares 

do Jardim Nídia, do Ver. Sérgio dos Santos; 030 – Adotar as providências necessárias à 

drenagem da água que empoça nas proximidades da ponte que dá acesso ao Bairro 

Totozinho Cardoso e Supermercado Okamura, no cruzamento com a Avenida Professor 

Adhemar Bolina, conforme foto anexa; 031 – Adotar as providências que se fizerem 

necessárias objetivando a colocação de luminária na Quadra da EMEF Professora Maria de 

Lourdes Gonçalves de Toledo, Bairro Fartura;  032 – Adotar as providências que se fizerem 

necessárias junto ao Banco do Brasil, objetivando,  ao menos, a colocação de um toldo para 

proteger os clientes do Posto de Atendimento Bancário desta cidade, que aguardam em fila 

na calçada, para serem atendidos; e 033/15 – Determinar ao Setor Municipal de Obras, 

realizar a manutenção que se faz necessária na ponte de acesso ao “Loteamento Chico 

Rita”, conforme foto anexa, todas do Ver. Mário Barbosa Pinto – desps: Encaminhe-se, lidas 

no Expediente; MOÇÕES Nºs: 001  – DE REPÚDIO à EMTU – Empresa Metropolitana de 

Transportes Urbanos de São Paulo S.A. e Empresa Júlio Simões Ltda., em decorrência do 

aumento abusivo das tarifas/passagens de ônibus, apesar de toda a movimentação cívica 

popular pelo seu congelamento e da baixa qualidade do serviço prestado; e 002/15  – DE 

REPÚDIO ao Governado do Estado de São Paulo – Exmo. Sr. Geraldo Alckmin, em 

decorrência do fechamento das bombas de água para a irrigação das lavouras localizadas 

nos limites deste município, apesar de toda a movimentação cívica popular pela sua 

liberação e regularização, ambas do Ver. Paulo Arouca Sobreira e outros – desps.: 

Aprovadas, encaminhe-se; BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, referente ao mês de Janeiro/2015 – desp.: À Comissão de Finanças e 

Orçamento; PARECERES CFO Nºs 001 e 002/15, respectivamente, referentes aos 

Balancetes Financeiros da Prefeitura Municipal de Salesópolis, relativos aos meses de 

Setembro, Outubro e Novembro/2014; e Balancete Financeiro da Câmara Municipal de 

Salesópolis, relativo ao mês de Dezembro/2014 – desps.: Aguarde-se os respectivos 

Pareceres Prévios do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para então 

emitir os pareceres finais e conclusivos; OFICIO Nº 071/15 GP informando que a Secretaria 

de Desenvolvimento, Turismo, Meio Ambiente, Agronegócios e Regularização Fundiária, 

através da Diretoria de Agronegócio, firmou convênio com o SENAR – Serviço de 

Aprendizagem Rural, para execução dos seguintes cursos: Marchetaria, no período de dois 

a cinco de março; Ovinocultura – 1ª Etapa, com continuação mensal durante o ano, nos dias 

cinco e seis de março; Sensibilização para o Programa de Turismo Rural, no dia nove de 
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março, e Doma Racional para Equinos, no período de dezesseis a vinte de março, todos 

gratuitos e com vagas limitadas, cujas inscrições serão realizadas na Diretoria de 

Agronegócios, exceto o de Marchetaria que serão realizadas na Secretaria de Assistência 

Social; OFÍCIO Nº 005/2015 do Sindicato dos Servidores na Administração Pública de 

Salesópolis e Região, encaminhando cópia do ofício em que solicitou ao Sr. Prefeito 

Municipal, apurar responsabilidades administrativas e/ou funcionais praticadas por 

funcionários públicos da Secretaria Municipal de Saúde, por atos de excessos 

administrativos, assédio moral e funcional, além do constante desvio de função, bem como 

a utilização de veículo, exclusivo para transporte de soros e vacinas, no transporte de lixo 

hospitalar, cérebro de boi com infecção, para análise e animais vivos, conforme fotos 

comprobatórias; OFÍCIO Nº 015/5.3/14 do Comandante do Destacamento de Polícia Militar 

local, encaminhando Relatório do Carnaval ocorrido no período de treze a dezessete de 

fevereiro de 2015, relatando ações desenvolvidas na preservação da ordem pública – 

desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, o SR. PRESIDENTE concedeu a 

palavra aos Nobres Edis inscritos.  VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ usou da palavra a partir 

de 50min50s da gravação. VER. SÉRGIO DOS SANTOS a partir de 01h01min25s da 

gravação. A VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS a partir de 01h09min58s da gravação. O 

VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA a partir de 01h20min00s da gravação. O VER. 

MÁRIO BARBOSA PINTO a partir de 01h30min13s da gravação. O VER. FRANCISCO 

MARCELO DE MORAIS CORRÊA a partir de 01h39min55s da gravação. O VER. EDNEY 

CAMPOS DOS SANTOS a partir de 01h48min45s da gravação. O VER. CRISTIAN LUIZ 

CANDELÁRIA a partir de 01h52min32s da gravação. Passando a presidência ao Vice-

Presidente, Ver. Francisco Marcelo de Morais Corrêa, usou da palavra também o VER. 

PAULO AROUCA SOBREIRA a partir de 02h02min55s da gravação. Retomando a 

presidência e não havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE passou para a 

ORDEM DO DIA e solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura do 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA ESPECIAL Nº 002/15. Terminada a leitura, foi o citado 

requerimento submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade, ou seja, onze votos. 

Aprovada a urgência especial, o SR. PRESIDENTE solicitou ao Sr. 1º Secretário que 

procedesse a leitura do Parecer CJR Nº 004/15 apresentando TEXTO SUBSTITUTIVO ao 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001/2015 (Inclui os Parágrafos de 1 a 14 e suprime o 

Parágrafo Único do Art. 63 da Resolução Nº 383/95 – Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Salesópolis), de autoria do Poder Legislativo Municipal, e Parecer CFO Nº 

005/15 referente a esta mesma matéria. Terminada a leitura, o SR. PRESIDENTE 

submeteu, primeiramente, o TEXTO SUBSTITUTIVO ao Projeto de Resolução Nº 001/2015, 

de autoria da Comissão de Justiça e Redação à discussão e votação, o qual foi aprovado 

por unanimidade, sem preceder manifestação. Aprovado o Texto Substitutivo, o SR. 

PRESIDENTE declarou então, automaticamente, prejudicado o texto original do Projeto de 

Resolução citado. Em seguida, conforme pauta anunciada, solicitou ao Sr. 1º Secretário que 

procedesse a leitura do Parecer CJR Nº 002/15, referente ao VETO AO AUTÓGRAFO Nº 

1467/14 (Dispõe sobre a implantação e isolamento visual nos caixas e salas de 

autoatendimento bancário das instituições financeiras instaladas no Município), de autoria 

do Poder Executivo e; Pareceres CJR Nº 003/15 e CFO Nº 004/15, ambos referentes ao 

PROJETO DE LEI Nº 024/2014 (Dispõe sobre a criação de emprego público no Quadro de 

Pessoal da Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Salesópolis, e dá outras 

providências), de autoria do Poder Executivo Municipal.  Terminada a leitura, o SR. 
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PRESIDENTE colocou em discussão, primeiramente, o PROJETO DE LEI Nº 024/2014 

(Dispõe sobre a criação de emprego público no Quadro de Pessoal da Estrutura 

Administrativa da Prefeitura Municipal de Salesópolis, e dá outras providências), de autoria 

do Poder Executivo Municipal. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS fez uso da palavra a partir 

de 02h21min45s da gravação. A VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS a partir de 

02h22min27s da gravação. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ a partir de 02h25min08s da 

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

LEI Nº 024/14 à votação, o qual foi aprovado por dez votos favoráveis a um contrário do 

Ver. Benedito Lélis Renó. Para concluir com a pauta, o SR. PRESIDENTE colocou em única 

discussão o VETO AO AUTÓGRAFO Nº 1467/14 (Dispõe sobre a implantação e isolamento 

visual nos caixas e salas de autoatendimento bancário das instituições financeiras 

instaladas no Município), de autoria do Poder Executivo. A VERª. DEISE APARECIDA 

CORRÊA DUQUE fez uso da palavra a partir de 02:30:48h da gravação. O VER. SÉRGIO 

DOS SANTOS a partir de 02h33min56s da gravação. A VERª. CLÁUDIA DE PAULA 

RIBEIRO a partir de 02h36min02s da gravação. A VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS a 

partir de 02h36min55s da gravação. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ a partir de 

02h38min04s da gravação. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS a partir de 

02h41min53s da gravação. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA a partir de 02h43min43s 

da gravação. Ninguém mais se manifestando, o SR. PRESIDENTE submeteu o referido 

VETO à votação, o qual foi REJEITADO por unanimidade. Não havendo mais pauta a ser 

tratada na presente Ordem do Dia, o SR. PRESIDENTE passou a EXPLICAÇÃO 

PESSOAL e, conforme livro de inscrição, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O 

VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ usou da palavra a partir de 02h48min20s da gravação. O 

VER. SÉRGIO DOS SANTOS a partir de 02h58min57s da gravação. A VERª. SANDRA 

REGINA DE ASSIS  a partir de 03h05min25s da gravação. O VER. FRANCISCO 

MARCELO DE MORAIS CORRÊA  a partir de 03h13min43s da gravação. A VERª. DEISE 

APARECIDA CORRÊA DUQUE a partir de 03h20min05s da gravação. Não havendo mais 

oradores inscritos,  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 o vídeo da presente sessão disponibilizada no site 

www.camarasalesopolis.sp.gov.br, contudo e por motivos técnicos na linha telefônica e 

speed, esta sessão não foi transmitida ao vivo pelo mesmo endereço eletrônico (Protocolos 

VIVO Nºs 20152295301551; 20152302969116 e 20152302147847 de 23 e 24/02/2015). Finalizando, o SR. 

PRESIDENTE reiterou o convite para as Solenidades Comemorativas aos 177 Anos de 

Fundação e 158 Anos de Emancipação Político-Administrativa de Salesópolis, e Entrega de 

Título Honorífico ao Excelentíssimo Reverendíssimo Padre Antonio Carlos Alves de 

Menezes, no dia vinte e oito de fevereiro, próximo sábado, sendo às oito horas e trinta 

minutos, a Santa Missa e Entrega do Título na Igreja Nossa Senhora dos Remédios,  

Distrito do Remédio e, às dezenove horas e trinta minutos, Santa Missa na Igreja Matriz de 

Salesópolis.  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. 
 

       Sala Ver. Antonio Paulino de Miranda Júnior, em 23 de Fevereiro de 2015. 

 

PRESIDENTE : 

 

http://www.camarasalesopolis.sp.gov.br/
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1º SECRETÁRIO  :    

 

2º SECRETÁRIO  : 

 

  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 

02 de Março de 2015.   

 

 

 


