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              ATA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 29 de Fevereiro de 2016 - 4º Período da 16ª Legislatura. Aos 

vinte e nove dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e dezesseis, no edifício sede deste 

Poder Legislativo, realizou-se a Quarta 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 do exercício anterior  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:  016 – Enviar a relação dos 

medicamentos que compõem a cesta-básica dos medicamentos fornecidos nos dois Postos 

de Saúde do Município, os que estão em falta e a previsão de regularizar o fornecimento, do 

Ver. Paulo Arouca Sobreira; 017 – Prestar informações sobre os registros de infrações pelo 

radar da cidade, valor mensal arrecadado e onde está sendo aplicado, bem como enviar 

cópia do contrato e valores pagos à empresa responsável, e ainda informar se existem 

débitos pendentes e o motivo, horário de funcionamento da JARI, relação dos seus 

membros e remunerações, do Ver. Sérgio dos Santos; 018 – Prestar informações e 

encaminhar os documentos, conforme segue: 1) o Município de Salesópolis teve algum 

contrato direto com a COAF – Cooperativa Agrícola Orgânica Familiar, nos últimos sete 

anos, 2) adquiriu algum produto direto da COAF, 3) adquiriu algum produto da COAF 

através de outra empresa, nos últimos sete anos, 4) em todos os casos, se a resposta for 

positiva, juntar cópia do contrato e das notas fiscais ou documento equivalente das 

compras; 020 – Prestar informações que relaciona em seis itens, acerca do recolhimento do 

FGTS dos servidores municipais, desde 2015; e 019/16 – Solicitando a Concessionária de 

Transportes Júlio Simões, que opera a linha Mogi-Salesópolis, prestar informações que 

relaciona em 10 itens e encaminhar documentos relativos a linha Mogi-Salesópolis, desde 

horário, quantidade de veículos, atrasos, quebras e providências para evitá-los, número de 

usuários por horário, entre outros, todos do Ver. Benedito Lélis Renó – desps.: Aprovados, 

encaminhe-se; INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 038 – Estude a 

possibilidade de incluir a limpeza e canalização dos rios e córregos que cortam este 

município quando da renovação do contrato com a Sabesp; 039 – Determinar a limpeza e 

manutenção de toda área externa do Cemitério Municipal, incluindo a pintura do muro, 

ambas do Ver. Paulo Arouca Sobreira; 040 – Determinar a retirada do tapume de madeirite 

instalado na rotatória de acesso ao Jardim Nídia, no trevo próximo ao Classic Auto Posto 

Ltda., do Ver. Sérgio dos Santos; 041 – Determinar às Secretarias Municipais de Esporte e 

de Saúde, realizarem um trabalho conjunto, viabilizando, dentro do menor prazo possível , 

os exames médicos necessários para início das atividades e uso da piscina do CEREBF 

aos interessados, bem como o início imediato das aulas de natação para crianças e adultos, 

como ocorria no passado, dando ampla divulgação à população; 042 – Envidar esforços 
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objetivando a aquisição de um veículo coletivo para atender um número maior de munícipes 

em tratamento médico nas cidades da região e capital, usando os demais veículos que ora 

atendem a área de saúde, para atender melhor a população; 043 – Adotar providências 

para melhoria das condições da Avenida Victor Wuo/Estrada da Usina, trazendo a solução 

definitiva para o problema da água e terra que descem do terreno da Família Cardoso e se 

acumulam na pista por falta de canalização e boca-de-lobo; 044 – Buscar uma parceria com 

a Sabesp e DER visando a solução para o problema das águas de chuva que se acumulam 

próximo ao muro de pedra da Vila Henrique (centro da cidade) e Estrada dos Cardoso 

(Bairro do Alegre) e outros que ainda possam existir, dentro e fora do perímetro urbano; 045 

– Determinar ao Setor Municipal de Obras, adotar medidas urgentes e prudenciais para 

evitar o agravamento da erosão ao lado do campo de futebol do CEREBF, evitando gastos 

maiores e até a interdição futura do local, todas do Ver. Claudinei José de Oliveira; 046 – 

Estudar e apresentar a este Legislativo, um projeto de lei dispondo sobre isenção de IPTU 

para propriedades de aposentados ou pensionistas, com idade acima de 65 anos, com 

rendimento de até dois salários mínimos, que comprovem ser proprietário de um único 

imóvel ou que nele resida, do Ver. Sérgio dos Santos; 047 – Tomar providências visando a 

implantação de um redutor de velocidade, na Rua Frederico Ozanan próximo ao Nº 233, 

objetivando com esta medida coibir o abuso de excesso de velocidade dos veículos; 048 – 

Determinar ao Setor de Obras, realizar o patrolamento de toda extensão da estrada José 

Cardoso, Bairro do Alegre; 049 – Determinar ao Setor de Obras e Administrador do Distrito 

Nossa Senhora do Remédio, realizar a limpeza e manutenção da calçada às margens da via 

que liga o Distrito ao Bairro Bragança, todas do Ver. Cristian Luiz Candelária; 050 – 

Determinar aos setores competentes, realizar a limpeza das ruas do Bairro Bragança, do 

Ver. Paulo Roberto de Faria – desps: Encaminhe-se, lidas no Expediente; OFÍCIO-

RESPOSTA do Superintendente do DER – ao OF CM Nº 010/2016 encaminhado pelo Sr. 

Presidente, solicitando avaliação e reparos na obra do Aterrado; da EMTU ao Ofício 

subscrito pelos Vers. Francisco Marcelo e Mário Barbosa, solicitando averiguação e solução 

para o descumprimento de horários pela empresa operadora do Consórcio Unileste, na 

Linha Salesópolis-Mogi das Cruzes, e com relação ao aumento da tarifa nas Linhas 311 e 

311-DV1 sem qualquer melhoria na qualidade da prestação do serviço; COMUNICADOS 

sobre a liberação de recurso financeiro: do Ministério da Educação: para Alimentação 

Escolar – duas no valor de R$ 15.210,00 para Ensino Fundamental; duas no valor de R$ 

5.124,00 para Ensino Médio, duas no valor de R$ 3.400,00 para Pré-Escola; duas no valor 

de R$ 2.000,00 para Creche; duas no valor de R$ 310,00 para AEE – Atendimento 

Educacional Especializado; duas no valor de R$ 348,00 para EJA – Ensino Jovem Adulto; 

no valor de R$ 14.844,57 – todos competência 10 e 11/2015; Para o PNATE – nos valores 

de R$ 13.130,47 e de R$ 4.643,53 referentes à Parcelas Sete; nos valores de R$ 13.130,47 

e de R$ 4.643,53 referentes à Parcelas Oito; e no valor de R$ 85.511,52 referente à Nona 

Quota do FNDE – todos competência 10 e 11/2015 – desps.:  Arquive-se,  Plenário ciente. 

Terminada a leitura, o SR. PRESIDENTE concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O 

VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA usou da palavra a partir de 26min58s da 1ª parte da 

gravação. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA a partir de 34min10s da 1ª parte da 

gravação. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA a partir de 40min20s da 1ª parte da 

gravação. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ a partir de 44min00s da 1ª parte da gravação. 

Não havendo mais oradores inscritos, pela ordem, o VER. CLAUDINEI JOSÉ DE 

OLIVEIRA a partir de 53min20s da 1ª parte da gravação questionou sobre a manifestação 
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do último orador, solicitando-lhe fosse mais claro acerca de vantagens oferecidas pela 

Empresa Júlio Simões à Vereadores e mencionasse o nome dos Vereadores favorecidos. O 

VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ retomou a tribuna a partir de 53min35s da 1ª parte da 

gravação fez os esclarecimentos. O SR. PRESIDENTE a partir de 55min00s da 1ª parte da 

gravação também comentou sobre a referida manifestação, enfatizando que nenhum 

Vereador desta Casa de Leis recebe qualquer vantagem da Empresa Júlio Simões. O VER. 

CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA também pela ordem, questionou, a partir de 55min28s da 1ª 

parte da gravação, sobre reunião já ocorrida no último dia dezoito de fevereiro e outra 

agendada para o próximo dia três, com representantes da Empresa Júlio Simões. O SR. 

PRESIDENTE a partir de 56min14s da 1ª parte da gravação prestou esclarecimentos ao 

Nobre Colega quando novamente foi contestado pelo Vereador, reiterando os 

esclarecimentos acerca das mencionadas reuniões. Ato contínuo, a partir de 09s da 2ª parte 

da gravação, passou para a ORDEM DO DIA  e iniciou ressaltando que, conforme 

anunciado na sessão anterior, seria então apreciadas as Contas Municipais do Exercício de 

2013, e que o Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento seguido do respectivo 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2016 (Dispõe sobre a rejeição das Contas 

e Balanço Geral da Prefeitura Municipal de Salesópolis, relativos ao exercício de 2013), 

foram lidos, na íntegra, na sessão anterior. Antes de franquear a palavra aos Nobres 

Vereadores, esclareceu que, de acordo com as disposições do Regimento Interno, na 

sessão em que se discutem as contas municipais, cada Vereador tem o prazo de quinze 

minutos para discussão (Artigo 184, Inciso III, letra “e”), porém, atendendo ao princípio da 

ampla defesa, antes de abrir a discussão aos Nobres Vereadores, seria facultado o uso da 

tribuna ao Excelentíssimo Senhor Benedito Rafael da Silva, Gestor Responsável pelas 

Contas Municipais de 2013, para manifestação deste ou de seu Procurador, pelo tempo de 

trinta minutos improrrogáveis. Acrescentou ainda que, após o pronunciamento dos 

Vereadores, o Gestor ou seu Procurador contaria com mais quinze minutos improrrogáveis 

para esclarecimentos de eventuais dúvidas e que, nenhum orador, seja Vereador, Gestor ou 

Procurador, poderia ser aparteado nesta fase de discussão e que o quorum para rejeição do 

Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado, deve ser maioria qualificada, ou seja, oito 

votos, conforme dispõe o Artigo 190, Parágrafo 3º, letra “f” do Regimento Interno desta 

Casa de Leis. Feitos os devidos esclarecimentos, o SR. PRESIDENTE concedeu, 

primeiramente, a palavra ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR BENEDITO RAFAEL DA SILVA, 

atual Prefeito Municipal e Gestor das Contas de 2013, reiterando-lhe que teria trinta minutos 

improrrogáveis para manifestação, o qual a usou a partir de 03min00s da 2ª parte da 

gravação. Em seguida, colocou em discussão o PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

001/2016 (Dispõe sobre a rejeição das Contas e Balanço Geral da Prefeitura Municipal de 

Salesópolis, relativos ao exercício de 2013), de autoria da Comissão de Finanças e 

Orçamento, concedendo a palavra ao VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ que a usou a partir de 

29min19s da 2ª parte da gravação. A VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS a partir de 

42min44s da 2ª parte da gravação. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO a partir de 51min50s 

da 2ª parte da gravação. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA a partir de 58min37s da 2ª 

parte da gravação. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA a partir de 01h11min53s da 2ª 

parte da gravação. O VER. FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA a partir de 

01h26min45s da 2ª parte da gravação. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA a partir de 

01h41min56s  da 2ª parte da gravação. O SR. PRESIDENTE a partir de 01h51min34s da 2ª 

parte da gravação disse que o Sr. Prefeito Municipal, em sua manifestação, mencionou o 
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Portal e também sobre a família do Nobre Colega Mário que, por sua vez, em sua 

manifestação, rebateu mencionando o Carnaval desta cidade, mas, na qualidade de 

Presidente, cabe-lhe ser imparcial para manter o equilíbrio da discussão, contudo, também 

gostaria de discutir a matéria e para fazê-lo, teria que afastar-se da presidência. Ato 

contínuo, passou a presidência ao Vice-Presidente, Ver. Cristian Luiz Candelária, e na 

condição de VER. SÉRGIO DOS SANTOS usou da palavra a partir de 01h52min21s da 2ª 

parte da gravação para discutir a matéria. Retomando a presidência a partir de 

02h02min00s  da 2ª parte da gravação e ninguém mais se manifestando, como já 

registrado, o SR. PRESIDENTE esclareceu que o Gestor das Contas 2013, teria o prazo de 

quinze minutos improrrogáveis para, novamente, usar a tribuna, a fim de fazer novos 

esclarecimentos e dirimir eventuais dúvidas. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR BENEDITO 

RAFAEL DA SILVA, usou a palavra a partir de 02h02min43s  da 2ª parte da gravação. Ato 

contínuo, o SR. PRESIDENTE submeteu à votação o PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 001/2016 (Dispõe sobre a rejeição das Contas e Balanço Geral da 

Prefeitura Municipal de Salesópolis, relativos ao exercício de 2013), de autoria da Comissão 

de Finanças e Orçamento,  o qual foi aprovado por seis votos contrários dos Vers. 

Claudinei José de Oliveira, Cristian Luiz Candelária, Deise Aparecida Corrêa Duque, Paulo 

Arouca Sobreira, Paulo Roberto de Faria e Sérgio dos Santos, a cinco votos favoráveis dos 

Vers. Benedito Lélis Renó, Edney Campos dos Santos, Francisco Marcelo de Morais 

Corrêa, Mário Barbosa Pinto e Sandra Regina de Assis. Terminada a votação, o SR. 

PRESIDENTE esclareceu melhor o resultado, ou seja, que o Projeto de Decreto Legislativo 

Nº 001/16, que corrobora o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 

foi aprovado por cinco votos  e, portanto, as Contas de 2013 REJEITADAS, com base no 

Artigo 190, Parágrafo 3º, letra “f” do Regimento Interno (ARTIGO 190 - As deliberações  do  Plenário 

serão tomadas:... III - por maioria qualificada de votos,  que atinge ou ultrapassa a 2/3 dos membros da Câmara.... Par. 3º - 

Dependerão do voto favorável da maioria qualificada dos membros da Câmara:... f) rejeição de parecer prévio do Tribunal 

de Contas do Estado...) 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 02h12min40s da 2ª parte da gravação. O VER. EDNEY CAMPOS 

DOS SANTOS  a partir de 02h21min38s da 2ª parte da gravação. O VER. BENEDITO 

LÉLIS RENÓ a partir de 02h24min26s da 2ª parte da gravação. Não havendo mais oradores 

inscritos, o SR. PRESIDENTE usou da palavra a partir de 02h33min46s da 2ª parte da 

gravação, agradeceu os Pastores Antonio, Paulo e Anilce, bem como o Padre Antonio que 

realizaram o Culto Ecumênico por ocasião da Solenidade de Aniversário de Salesópolis, 

ocorrida no dia anterior a esta sessão. Também agradeceu os funcionários desta Câmara 

Municipal pela organização do evento, à direção da EMEF Mestra Henriqueta que cedeu o 

espaço e, finalmente, aos Nobres Pares que participaram. 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 29 de Fevereiro de 2016. 

 

PRESIDENTE : 

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

 

2º SECRETÁRIO  : 

 

                     A Ata supra foi  ______________________  em Sessão Ordinária,  realizada 

em 07 de Março de 2016.   

 

 


