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              ATA DA 5ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 07 de Março de 2016 - 4º Período da 16ª Legislatura. Aos 

sete dias do mês de Março do ano dois mil e dezesseis, no edifício sede deste Poder 

Legislativo, realizou-se a Quinta 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 ausência do Ver. Claudinei José de Oliveira e presença dos 

Vereadores: 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 dez Vereadores.  Havendo número legal,  o SR. PRESIDENTE declarou aberta 

a sessão e ressaltou que, conforme comentado na última sessão, a reunião com 

representantes da Empresa Júlio Simões foi realizada, na manhã do último dia três, quinta-

feira. Acrescentou que todos os Vereadores foram comunicados sobre a reunião e a foto 

exposta no telão do plenário registrava o fato e as presenças. Concluiu enfatizando que as 

reivindicações da população foram apresentadas e, caso não sejam atendidas, agendará 

nova reunião. Ato contínuo, submeteu a ata da última sessão à discussão e votação, a qual 

foi aprovada por unanimidade dos presentes, ou seja, dez votos, dada a ausência do Ver. 

Claudinei José de Oliveira, 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: MENSAGEM 

Nº 1.226/2016 do Poder Executivo, encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 004/16 (Dispõe 

sobre a revisão geral anual da remuneração e dos subsídios dos Servidores Públicos 

Municipais da Estância Turística de Salesópolis) – desp.: À Ordem do Dia da presente 

sessão, para única discussão e votação; REQUERIMENTOS, solicitando ao Sr. Prefeito 

Municipal, Nºs:  021 – Apresentar justificativa documental acerca da redução de Despesa 

com Pessoal no encerramento do 3º Quadrimestre de 2013, quando são elevadas devido ao 

pagamento do 13º Salário, férias e seus consequentes encargos, em relação ao 2º 

quadrimestre do mesmo ano, do Ver. Benedito Lélis Renó; 023 – Prestar informações e 

encaminhar os documentos relativo à construção do Centro Comunitário do Bairro Fartura 

que está causando infiltração e umidade no Almoxarifado da EMEF Professora Maria de 

Lourdes Gonçalves de Toledo: a) é do conhecimento do Sr. Prefeito Municipal os graves 

problemas de infiltração apontados, b) há alguma medida urgente que possa ser tomada 

para melhoria das condições da sala, c) há projeto de reforma ou construção de novas salas 

na referida escola; 024 – Prestar informações e encaminhar os documentos relativos ao 

desmoronamento de parte de um muro localizado no trecho da Rua Prefeito Itys Fides 

Bueno de Toledo, Jardim Nídia: a) a quem cabe a responsabilidade de providenciar o 

conserto do muro e da calçada, ao proprietário do imóvel, à empresa que usa o terreno ou à 

Prefeitura, b) se couber à Prefeitura, ela já tomou alguma providência, c) se couber ao 

proprietário, já foi ele notificado, juntar cópia da notificação, ambos da Comissão de Obras, 

Serviço Público, Educação e Saúde – desps.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES, 

solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 051 – Determinar ao setor competente, realizar o 

patrolamento e os devidos serviços de condução de águas pluviais e cascalhamento nas 

estradas de acesso ao Bairro dos Pintos, tais como: Estrada da Petrobrás, toda extensão 

das Estradas Rodrigues de Campos, Soarada, das Palmeiras, do Barro Amarelo, dos 
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Cardoso e ainda as estradas do Bairro do Ribeirão do Pote; 052 – Determinar ao setor 

competente, realizar a troca das madeiras do assoalho da ponte, localizada há, 

aproximadamente, 150 metros da rodovia, no sentido de quem segue desta para o Parque 

da Nascente, ambas do Ver. Edney Campos dos Santos; 053 – Determinar ao setor 

competente, realizar a limpeza das margens de todas as estradas rurais, como as Estradas 

do Tomita, Diamantino, Takagaki, Tatibana, Itaguassú e as demais, do Ver. Paulo Roberto 

de Faria; 054 – Determinar à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, refazer a 

medição da distância para transporte escolar, junto ao Estado, reavaliando a medida para 

interromper o atendimento a alguns bairros, incluindo o Bairro do Fartura, antes de efetivá-

la; 055 – Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a 

colocação de luminária na Estrada do Bairro Padre José, no sentido Estrada do Varjão; 056 

– Determinar à Vigilância Sanitária Municipal, proibir a venda de prato de comida nas 

barracas da “Feira de Quinta de Mês”, todas do Ver. Sérgio dos Santos – desps: 

Encaminhe-se, lidas no Expediente. Terminada a leitura, o SR. PRESIDENTE concedeu a 

palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO usou da palavra a 

partir de 13min03s da gravação. O SR. PRESIDENTE a partir de 07min08s da gravação, 

referindo-se à manifestação do Nobre Colega sobre a interrupção de várias linhas do 

transporte escolar nesta cidade (Indicação Nº 054) e a necessidade de implantação de linha 

municipal de transporte, se colocou à disposição dos Senhores Vereadores e disse que, no 

que depender da presidência, tentará solucionar o problema. Prosseguindo com a ordem de 

inscrição, concedeu a palavra a VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS a partir de 17min51s 

da gravação. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS a partir de 22min41s da gravação. O 

SR. PRESIDENTE a partir de 30min18s da gravação, orientou ao Ver. Edney que, em 

querendo expor as fotos no telão do Plenário sobre sua Indicação, poderá fazê-lo na fase 

da Explicação Pessoal da próxima sessão. Prosseguindo com a ordem de inscrição, 

concedeu a palavra ao VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ a partir de 30min35s da gravação. 

Passando a presidência ao Vice-Presidente, Ver. Cristian Luiz Candelária, o VER. SÉRGIO 

DOS SANTOS usou a palavra a partir de 34min55s da gravação. Retomando a presidência 

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

DIA a partir de 40min30s da gravação e solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a 

leitura do Requerimento de Urgência Especial Nº 002/16. Terminada a leitura, foi o referido 

requerimento submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade dos presentes, ou 

seja, dez votos, dada a ausência do Ver. Claudinei José de Oliveira. Aprovada a urgência 

especial, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura do Parecer 

Conjunto das Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento, recomendando 

o prosseguimento do PROJETO DE LEI Nº 004/16 (Dispõe sobre a revisão geral anual da 

remuneração e dos subsídios dos Servidores Públicos Municipais da Estância Turística de 

Salesópolis), de autoria do Poder Executivo. Terminada a leitura, o SR. PRESIDENTE 

submeteu à discussão e votação o referido PROJETO DE LEI Nº 004/16, o qual foi 

aprovado por unanimidade dos presentes, ou seja, dez votos, sem preceder manifestação. 

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

passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL a partir de 47min48s da gravação e, conforme 

livro de inscrição, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. A VERª. SANDRA 

REGINA DE ASSIS  usou da palavra a partir de 48min27s da gravação. A VERª. DEISE 

APARECIDA CORRÊA DUQUE  a partir de 01h01min50s da gravação. O VER. CRISTIAN 
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LUIZ CANDELÁRIA usou da palavra a partir de 01h06min33s da gravação. O SR. 

PRESIDENTE, a partir de 01h15min57s da gravação, reportou-se à manifestação do orador 

anterior, acerca do processo licitatório em andamento neste Legislativo, dizendo que, até a 

presente data, não havia qualquer denúncia do Ministério Público ou Tribunal de Contas. 

Lembrou que o ex-Presidente desta Casa de Leis (Ver. Paulo Arouca Sobreira) já tinha 

firmado contrato com a mesma empresa que atualmente presta serviço à este Legislativo. 

Acrescentou que devido ao momento político, até poderia realizar o concurso público (para 

contratação de Motorista e Auxiliar de Limpeza), porém, não poderia convocar os 

aprovados, motivo pelo qual a alternativa foi manter a terceirização do serviço através de 

contrato emergencial. Concluiu enfatizando que é muito bem assessorado, há comissão 

competente verificando esta situação, e não há nada que impeça a terceirização do serviço, 

tanto que a Prefeitura Municipal de Salesópolis também mantém contrato com o Consórcio 

Três Rios. Por fim, disse que, se receber notificação do Ministério Público ou Tribunal de 

Contas, com certeza passará a informação aos Nobres Vereadores, jamais esconderia, 

contudo, no momento, nada impede a terceirização dos serviços de Motorista e Auxiliar de 

Limpeza. Por ter seu nome mencionado, na qualidade de Presidente do exercício anterior, o 

VER. PAULO AROUCA SOBREIRA usou da palavra a partir de 01h17min40s da gravação, 

justificando que o Tribunal de Contas pode fazer apontamentos e, assim ocorrendo, deve-se 

ajustar as medidas, ano a ano, para que seja realizado o concurso público, contudo, alertou 

para que se atente ao possível aumento de despesas quando da terceirização, devido ao 

período financeiro difícil pelo qual passa o município, conforme adiantou o Nobre Colega 

Cristian, fatos que os Assessores Jurídico e Contábil Legislativo devem acompanhar. O SR. 

PRESIDENTE, a partir de 01h18min32s da gravação, reiterou que, até a presente data, não 

recebeu qualquer tipo de notificação e, prosseguindo com a ordem de inscrição, concedeu a 

palavra ao VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS, a partir de 01h18min53s da gravação e 

ao VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ, a partir de 01h24min29s da gravação.  Não havendo 

mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE concedeu a palavra aos LÍDERES DE 

BANCADA que a solicitaram. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA usou da palavra como 

LÍDER DE BANCADA (PV) a partir de 01h31min26s da gravação. O SR. PRESIDENTE, a 

partir de 01h33min48s da gravação, reportando-se à manifestação do orador anterior, 

reiterou não ter recebido nenhuma notificação do Tribunal de Contas ou Ministério Público, 

enfatizando que jamais mentiria às pessoas presentes à esta sessão ou que a 

acompanhavam pela internet. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA, como LÍDER DE 

BANCADA (SD), usou da palavra a partir de 01h34min44s da gravação. O VER. 

BENEDITO LÉLIS RENÓ, como LÍDER DE BANCADA (PT), usou da palavra a partir de 

01h36min25s da gravação. 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 07 de Março de 2016. 

 

PRESIDENTE : 
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1º SECRETÁRIO  :    

 

2º SECRETÁRIO  : 

 

                     A Ata supra foi  ______________________  em Sessão Ordinária,  realizada 

em 14 de Março de 2016.   

 

 


