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              ATA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 15 de Fevereiro de 2016 - 4º Período da 16ª Legislatura. Aos 

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

Legislativo, realizou-se a Segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis 

sob a presidência do Vereador Sérgio dos Santos e secretariado 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 extraordinária 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: PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 

001/16 (Dispõe sobre a instituição do Certificado do Mérito “Herói Militar Salesopolense”, a 

ser outorgada aos militares que se destacarem/destacaram em suas atividades meritórias 

em favor da comunidade de Salesópolis), de autoria do Ver. Benedito Lélis Renó e outros – 

desp.: Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento; 

REQUERIMENTOS, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:  006 – Prestar informações e 

encaminhar cópia dos documentos, conforme segue: 1) Os Secretários Municipais e o 

Administrador do Distrito cumpriram o disposto no Inciso III do Artigo 76 da LOMS, 2) Se 

sim, juntar cópia dos relatórios anuais de 2014 e 2015, 3) Se não, informar quais 

providências foram adotadas pelo Sr. Prefeito Municipal, 4) Os Secretários exigem relatório 

periódico de seus Diretores? Se sim, juntar cópias. Se não, explicar como é  feito  o  

controle e a fiscalização do cumprimento das atividades desenvolvidas pelos Diretores; 007 

– Prestar informações e encaminhar cópia dos documentos, conforme segue: 1) Foram 

emitidos os alvarás de funcionamento do comércio para o exercício de 2016, se não, qual o 

motivo, de quem é a culpa, e quais providências foram adotadas, 2) Foram emitidos os 

carnês de IPTU e ISS, se não, qual o motivo, de quem é a culpa, e quais providências foram 

adotadas, 3) Qual a razão do atraso na entrega dos carnês de IPTU e ISS do presente 

exercício, de quem é a culpa pelo atraso, e quais providências foram adotadas, 4) O Sr. 

Prefeito sabe que, segundo o Código Tributário Municipal, a exigibilidade do pagamento 

dos impostos só pode se dar trinta dias após a entrega do carnê; 009 – Remeter a relação 

dos ofícios expedidos para novas ligações de energia elétrica feitas em imóveis de 

Salesópolis, com o nome do munícipe e endereço do imóvel objeto da ligação, no período 

de julho/2015 a janeiro/2016, que tenham necessitado de autorização da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, bem como de todos os pedidos que, eventualmente, foram 

indeferidos, todos do Ver. Benedito Lélis Renó; 010 – Prestar informações acerca da data 

prevista para renovação do Contrato com a SABESP – Companhia de Saneamento Básico 

do Estado de São Paulo, que se encontra vencido há muito, bem como informar quais áreas 

do município integram um estudo para expansão da rede de água e esgoto, bem como 

enviar a esta Casa de Leis os mapas das regiões que estão previstas no Plano Diretor; 011 

– Informar quais medidas estão sendo adotadas pela Secretaria Municipal de Saúde e 

Vigilância Sanitária, quais trabalhos e campanhas estão sendo realizadas para evitar a 
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proliferação do mosquito aedes aegypti, transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya, bem 

como informar se foi considerada a possibilidade de realizar uma força-tarefa para visitação 

nas casas, inclusive com apoio do Exército Brasileiro, unidade de Caçapava, ambos do Ver. 

Paulo Arouca Sobreira; 012 – Informar quais as medidas legais que a Administração está 

tomando ou providenciando, com relação ao descarte irregular de diversos tipos de 

materiais, como móveis usados, roupas, utensílios domésticos, restos de construção e 

outros, em locais e dias impróprios, do Ver. Claudinei José de Oliveira e outros; 013 – 

Prestar informações acerca das câmeras de monitoramento instaladas na área central e no 

Distrito dos Remédios: 1) Quantas e quais câmeras de monitoramento estão funcionando, 2) 

Por  que, até o momento, várias câmeras não estão em funcionamento, nem ao menos no 

período noturno, quando a incidência de furto é maior, 3) Quantos funcionários tomam conta 

das referidas câmeras e seus respectivos horários de trabalho, 4) Quais valores estão 

sendo e já foram gastos com este equipamento de segurança que não atende os munícipes, 

5) Quantos casos de furtos foram registrados durante o dia, 6) Quantos casos de furtos 

foram registrado no período noturno, do Ver. Mário Barbosa Pinto; e 008/16 – Solicitando ao 

Sr. Marcos Scarpa – Assessor da Diretoria – Distribuição São Paulo – Relações 

Institucionais da EDP - Bandeirante Energias do Brasil, remeter a relação das ligações de 

energia elétrica feitas em imóveis de Salesópolis, bem como as requeridas e não atendidas, 

constando o nome do cliente e endereço, no período de julho/2015 a janeiro/2016, que 

tenham necessitado de autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, também do 

Ver. Benedito Lélis Renó – desps.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES, solicitando ao 

Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 004 – Interceder junto à Empresa Brasileira de Energias do 

Brasil, objetivando a implantação de um poste com luminária, na altura dos Nºs 177/182 da 

Rua Ver. Ilídio Meinberg Porto, Jardim Nídia, do Ver. Francisco Marcelo de Morais Corrêa; 

005 – Enviar, com urgência, para deliberação desta Casa de Leis, o necessário Projeto de 

Lei, objetivando 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 aos anseios 

e necessidades dos servidores; 006 – Determinar ao setor competente, proibir o tráfego de 

caminhões-grua e os muito altos, na Rua Justino Cardoso de Siqueira, bem como a 

colocação de uma lombada em frente ao Nº 253 desta mesma via; 007 – Determinar ao 

setor competente, a colocação de uma lombada ou outro redutor de velocidade, em frente a 

residência do “Sr. Vaizinho”, na Rua Frederico Ozanan; 008 – Determinar ao setor 

competente, colocar um guardrail na esquina da Rua São Cristóvão com a Rua São 

Sebastião, bem como uma lombada em frente a residência do Sr. Vanderlei Cursino, na Rua 

São Cristóvão; 009 – Interceder junto à SABESP – Companhia de Saneamento Básico do 

Estado de São Paulo, objetivando autorização para canalizar a rede de esgoto da Vila 

Ademar, Bairro Bragança, todas do Ver. Sérgio dos Santos; 010 – Reunir-se com a 

Secretária Municipal de Saúde e os responsáveis pela Campanha contra a Dengue neste 

município, a fim de definir novas medidas para garantir a saúde pública, especialmente no 

caso dos Postos de Combustíveis, e outros em que a lei for omissa; 011 – Reunir-se com o 

setor competente a fim de planejar a manutenção das Estradas da Roseira, Padre José, 

Usina e da Nascente, evitando que a deterioração, por falta de manutenção, cause maiores 

transtornos e custos aos cofres municipais, ambas do Ver. Claudinei José de Oliveira; 012 – 

Designar um responsável para atender as demandas do Setor de Trânsito, bem como tome 

as medidas necessárias junto aos órgãos responsáveis, para evitar o som e a velocidade 

abusivas de veículos, sempre levando em consideração, em primeiro lugar, o aviso, a 
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solicitação, para depois partir para as autuações, do Ver. Claudinei José de Oliveira e 

outros; 013 – Adotar providências junto ao setor competente, objetivando a normalização da 

coleta de lixo na Estrada do Takagaki e Estrada do Tatibana; 014 – Adotar as providências 

necessárias junto à Secretaria Municipal de Saúde objetivando a substituição do Médico 

Clínico Geral que atendia no Posto do Distrito dos Remédios, ambas do Ver. Paulo Roberto 

de Faria; 015 – Adotar as providências necessárias à drenagem da água que empoça atrás 

do Posto Petropires, e Creche Municipal, conforme foto anexa, do Ver. Mário Barbosa Pinto; 

016 – Determinar a urgente retirada dos veículos apreendidos pelas Polícias Civil e Militar, 

atualmente mantidos no pátio da Prefeitura Municipal, o qual se transformou em criadouro 

de animais peçonhentos, do Ver. Sérgio dos Santos; e 017/16 – Determinar ao setor 

competente, a atualização e envio de toda a documentação (ano 2016) e orçamento, 

conforme solicitado no Ofício AP Nº 80/2016, cópia anexa, referente a Emenda Parlamentar 

de autoria do Deputado Estadual André do Prado, no valor de R$ 150.000,00, para reforma 

do Barracão Multiuso da  ARES – Associação dos Recicladores de Salesópolis, do Ver. 

Edney Campos dos Santos – desps: Encaminhe-se, lidas no Expediente; OFÍCIO do Diretor 

Municipal de Agronegócios, comunicando que a Prefeitura Municipal, em parceria com o 

SENAR FAESP, disponibiliza para o ano de 2016, os Cursos e Programas cuja relação 

encaminha em anexo, ressaltando que são inteiramente gratuitos – desp.:  Arquive-se,  

Plenário ciente. Terminada a leitura, o SR. PRESIDENTE concedeu a palavra aos Nobres 

Edis inscritos. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA usou da palavra a partir de 

59min48s da gravação. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO a partir de 01h02min16s da 

gravação. Em aparte, o Ver. Cristian Luiz Candelária usou da palavra a partir de 

01h05min02s da gravação. O orador retomou a partir de 01h05min43s da gravação. O SR. 

PRESIDENTE usou da palavra a partir de 01h08min29s da gravação dizendo que levaria as 

reivindicações pessoalmente ao Sr. Prefeito Municipal e, prosseguindo com a ordem de 

inscrição, concedeu a palavra ao VER. PAULO AROUCA SOBREIRA que usou da palavra 

a partir de 01h08min50s da gravação. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS a partir de 

01h12min35s da gravação. O SR. PRESIDENTE usou da palavra a partir de 01h19min13s 

da gravação dizendo que cobrará o Sr. Prefeito acerca das reivindicações do orador e, 

prosseguindo com a ordem de inscrição, concedeu a palavra ao VER. BENEDITO LÉLIS 

RENÓ a partir de 01h19min28s da gravação. 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 001/16. 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 Conjunto da Comissão de Justiça e 

Redação, de Obras, Serviço Público, Educação e Saúde e de Finanças e Orçamento, 

referente ao PROJETO DE LEI Nº 012/15 (Dispõe sobre a Criação de Emprego de 

Professor de Ensino Fundamental Especializado em Educação Especial de 40 h e Auxiliar 

de Vida Escolar (AVE), no quadro da Secretaria de Educação e Cultura e dá outras 

providências), de autoria do Poder Executivo, e os Pareceres CJR Nº 001 e CFO Nº 001/16, 

ambos recomendando o prosseguimento do PROJETO DE LEI Nº 002/16 (Dispõe sobre 

revisão salarial ao Pessoal da Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis e dá 

outras providências), de autoria da Mesa Diretora da Câmara.  Terminada a leitura, o SR. 

PRESIDENTE colocou em discussão o PROJETO DE LEI Nº 012/15 (Dispõe sobre a 

Criação de Emprego de Professor de Ensino Fundamental Especializado em Educação 
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Especial de 40 h e Auxiliar de Vida Escolar (AVE), no quadro da Secretaria de Educação e 

Cultura e dá outras providências), de autoria do Poder Executivo. A VERª. DEISE 

APARECIDA CORRÊA DUQUE usou da palavra a partir de 01h42min37s da gravação. O 

VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA a partir de 01h44min35s da gravação. A VERª. 

SANDRA REGINA DE ASSIS a partir de 01h47min33s da gravação. O VER. BENEDITO 

LÉLIS RENÓ a partir de 01h58min00s da gravação. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA 

a partir de 02h06min03s da gravação. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA a partir de 

02h10min14s da gravação. Ninguém mais se manifestando, foi o referido Projeto de Lei Nº 

012/15 submetido à votação, sendo APROVADO por unanimidade. Em seguida, o SR. 

PRESIDENTE colocou em única discussão e votação o PROJETO DE LEI Nº 002/16 

(Dispõe sobre revisão salarial ao Pessoal da Câmara Municipal da Estância Turística de 

Salesópolis e dá outras providências), de autoria da Mesa Diretora da Câmara, o qual foi 

APROVADO por unanimidade, sem preceder manifestação. Não havendo mais matéria a 

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

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

VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA usou da palavra a partir de 02h16min25s da gravação. 

A VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE  a partir de 02h19min43s da gravação. O 

SR. PRESIDENTE a partir de 02h22min32 da gravação disse que esteve, nesta data, 

juntamente com o Nobre Colega Paulo Roberto de Faria, em reunião com Sr. Marco Scarpa 

da EDP Bandeirante Energias do Brasil, expondo sobre as luminárias apagadas ou 

queimadas na área central e bairros. Em seguida, solicitou aos Nobres Pares que lhe 

tragam a relação de postes e ruas em que as luminárias estejam apagadas, para repassar 

àquele senhor, que se comprometeu em solucionar o problema. Declarou acreditar que, 

ainda nesta semana, haverá resultado e, retomando com a ordem de inscrição, concedeu a 

palavra ao VER. MÁRIO BARBOSA PINTO a partir de 02h23min30s da gravação. A VERª. 

SANDRA REGINA DE ASSIS  a partir de 02h27min25s da gravação. O VER. FRANCISCO 

MARCELO DE MORAIS CORRÊA  a partir de 02h40min09s da gravação. O VER. EDNEY 

CAMPOS DOS SANTOS a partir de 02h55min22s da gravação. O VER. BENEDITO LÉLIS 

RENÓ a partir de 03h01min10s da gravação. Não havendo mais oradores inscritos, e nada 

mais havendo a tratar, o SR. PRESIDENTE 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 15 de Fevereiro de 2016. 

 

PRESIDENTE : 

 

1º SECRETÁRIO  :     

 

2º SECRETÁRIO  : 

 

                     A Ata supra foi  ______________________  em Sessão Ordinária,  realizada 

em 22 de Fevereiro de 2016.   

 

http://www.camarasalesopolis.sp.gov.br/

