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              ATA DA 13ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 02 de Maio de 2016 - 4º Período da 16ª Legislatura. Aos dois 

dias do mês de Maio do ano dois mil e dezesseis, no edifício sede deste Poder Legislativo, 

realizou-se a Décima Terceira 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 à discussão e votação, a qual foi aprovada por 

unanimidade, sem preceder manifestação. Dando prosseguimento aos trabalhos, solicitou 

ao Sr. 1º Secretário a leitura das matérias do EXPEDIENTE que constou do seguinte, 

com seus respectivos despachos: MENSAGEM do Poder Executivo Nº 1.230/2016, 

encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 010/16 (Dispõe sobre as Diretrizes para a 

elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2017,  e dá outras providências) – 

desp.: Aos Vereadores, conforme Artigo 205 e Parágrafos do Regimento Interno e após,  à 

Comissão de Finanças e Orçamento; PROJETO DE LEI Nº 009/16 (Isenta os candidatos 

que especifica do pagamento de taxa de inscrição em concursos para provimento de cargo 

efetivo ou emprego permanente no serviço público municipal da Estância Turística de 

Salesópolis), de autoria do Ver. Cristian Luiz Candelária – desp.: Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento; REQUERIMENTOS, solicitando ao Sr. Prefeito 

Municipal, Nºs:  042 – Informar se foi implantado Programa de Segurança do Trabalho para 

funcionários envolvidos na coleta de resíduos domiciliares e comerciais, conforme metas 

estipuladas no prognóstico do Plano Municipal de Resíduos Sólidos, se foram implantados e 

adquiridos EPI’s no prazo estipulado, caso contrário, justificar e, também justificar o motivo 

do não cumprimento das metas do prognóstico em detrimento da segurança desses 

trabalhadores; 043 – Informar, com relação ao Plano Municipal de Resíduos Sólidos, se foi 

estipulada meta para elaborar projeto executivo objetivando a construção de dois novos 

galpões para a Central de Reciclagem ARES, em caso positivo enviar cópia e, em caso 

negativo, justificar, se o município adquiriu novos equipamentos de triagem e 

beneficiamento de recicláveis, se foram captados recursos financeiros para viabilização do 

galpão e dos equipamentos citados e se foram realizados estudos de viabilidade para a 

implantação de galpão para reciclagem no Distrito do Remédio, no prazo estipulado de seis 

meses, ambos do Ver. Cristian Luiz Candelária; 045 – Prestar informações diversas que 

relaciona sobre a obra que vem sendo realizada em área do Centro Esportivo do Distrito 

Nossa Senhora dos Remédios, do Ver. Edney Campos dos Santos; e 044/16 – Solicitando 

ao DETRAN de Mogi das Cruzes, informar se tem conhecimento das denúncias acerca da 

preparação de recursos administrativos contra autos de infração de trânsito, por servidores 

que trabalham no Posto local, a utilização desses serviços para fins políticos, inclusive, com 

cobrança, e ainda captação de outros serviços para beneficiar profissionais que atuariam na 

área de regularização de documentação, e acrescenta, se o DETRAN tem conhecimentos 

dessas graves denúncias, que providências estão sendo tomadas ou se, após este 

requerimento, haverá apuração, e que apresente outros esclarecimentos que entender 
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convenientes, do Ver. Benedito Lélis Renó – desps.: Aprovados, encaminhe-se; 

INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 104 – Interceder junto à 

Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a colocação de luminária no Poste Nº 1.050 m 

600, localizado no Km 105,5 da Rodovia Alfredo Rolim de Moura, em frente a residência do 

Sr. Paulo Sexto e próximo da “Cachoeira da Velha”, do Ver. Sérgio dos Santos; 106 – 

Determinar ao setor competente, a efetiva manutenção, nivelamento, desobstrução das 

tubulações entupidas, que impedem o escoamento das águas pluviais e causam enormes 

danos à malha viária municipal, bem como, a finalização da obra realizada na passagem do 

Aterrado, do Ver. Edney Campos dos Santos; 108 – Empenhar-se objetivando maior 

sensibilidade do Sistema CROSSS para com o povo salesopolense que, além de sofrer com 

a demora para conseguir transferência a hospitais de referência, também enfrenta os 

problemas com distância e tempo, portanto, que nas reuniões do CONDEMAT e CODIVAP, 

exponha a situação de Salesópolis, nas reuniões regionais da Área de Saúde os 

representantes municipais o façam também, bem como o Presidente da Câmara nas 

reuniões dos Presidentes de Câmaras da Região e com Deputados Estaduais que 

compõem a Frente Parlamentar, para que, todos juntos, em todas as oportunidades, cobrem 

mais agilidade no atendimento aos salesopolenses, do Ver. Claudinei José de Oliveira; 109 

– Determinar ao setor competente, a pintura das lombadas e faixas de pedestres da área 

central e bairros urbanos, do Ver. Sérgio dos Santos; 105 – Solicitando a Empresa VIVO 

TELEFONIA, a troca do aparelho telefônico público, por outro novo, identificado pelo Nº (11) 

4696-4001, localizado à Rua Frederico Ozanan, neste Município, do Ver. Edney Campos 

dos Santos; 107 – Solicitando à Secretaria Estadual de Saneamento e Recursos Hídricos e 

Casa Civil, agilizarem o Decreto que regulamenta a Lei Específica – Lei Estadual Nº 

15.913/2015, que dispõe sobre a Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais do Alto 

Tietê Cabeceiras possibilitando ao Governo Municipal planejar as adequações e o 

desenvolvimento em benefício de toda população, do Ver. Claudinei José de Oliveira – 

desps: Encaminhe-se, lidas no Expediente; PARECER CFO Nº 009/16 – referente ao 

Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Salesópolis, relativo ao mês de Março/2016 – 

desp.: Aguarde-se o Parecer Prévio do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

para então emitir o parecer final e conclusivo; OFÍCIO CGCRRM Nº 660/16 do Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo, encaminhando Acórdão que decidiu condenar o Senhor 

Antonio Adilson de Moraes, ex-Prefeito Municipal, a restituir à Fazenda Pública Municipal 

de Salesópolis, a quantia de  R$ 85.469,74 (oitenta e cinco mil quatrocentos e sessenta e 

nove reais e setenta e quatro centavos), devidamente corrigida, devido a inexigibilidade de 

licitação quando da contratação da prestação de serviços técnicos especializados de 

assessoria tributária, cujo contrato foi celebrado em 2009, alertando que o decidido não é 

suscetível de revisão por este Legislativo; OFÍCIO Nº 112/2016 da Caixa Econômica 

Federal, notificando sobre o crédito de R$ 147.650,00 em favor do município, para o 

Programa Planejamento Urbano, sob a gestão do Ministério das Cidades, que tem por 

objetivo a Pavimentação e Drenagem no Entorno da Avenida Victor Wuo – 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 

17min03s da gravação. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA a partir de 26min37s da 

gravação. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA a partir de 32min25s da gravação. O VER. 

EDNEY CAMPOS DOS SANTOS a partir de 35min11s da gravação. Em aparte, o Ver. 

Cristian Luiz Candelária usou da palavra a partir de 41min56s da gravação. O Orador 
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retomou  a partir de 42min44s da gravação. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ a partir de 

44min46s da gravação e, antes de finalizar, aos 54min45s da gravação requereu um minuto 

de silêncio pelo passamento do ex-Vereador Geraldo Camargo, ocorrido no dia anterior, 

cujo sepultamento ocorreu nesta data, às 16 horas, o que foi deferido de imediato pelo Sr. 

Presidente. Em seguida, passando a presidência ao Vice-Presidente, Ver. Cristian Luiz 

Candelária, o VER. SÉRGIO DOS SANTOS usou da palavra a partir de 56min29s da 

gravação. Em aparte, o Ver. Paulo Arouca Sobreira usou da palavra a partir de 

01h00min10s da gravação. O Orador retomou  a partir de 01h00min50s da gravação. O 

PRESIDENTE INTERINO, VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA usou da palavra a partir de 

01h02min36s da gravação. Retomando a presidência a partir de 01h04min46s e não 

havendo mais oradores inscritos,  o SR. PRESIDENTE passou à ORDEM DO DIA a partir 

de 01h05min08s da gravação e, conforme pauta anunciada na última sessão, quando 

também foram lidos os Pareceres e realizada a primeira votação,  colocou em segunda 

discussão e votação a PROPOSTA DE EMENDA À LOMS Nº 001/16 (Dispõe sobre 

alteração do Artigo 214 da Lei Orgânica Municipal), de autoria do Poder Executivo, a qual 

também foi aprovada 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 a partir de 01h06min52s 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 01h07min10s da gravação. O VER. CLAUDINEI JOSÉ 

DE OLIVEIRA  a partir de 01h23min20s da gravação. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO a 

partir de 01h23min56s da gravação. O SR. PRESIDENTE respondeu ao último orador a 

partir de 01h29min51s da gravação e, retomando com a ordem de inscrição, concedeu a 

palavra ao VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS que a usou a partir de 01h30min58s da 

gravação. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ a partir de 01h35min21s da gravação. O SR. 

PRESIDENTE respondeu ao último orador a partir de 01h41min56s da gravação. 

Retomando com a ordem de inscrição, passando a presidência ao Vice-Presidente, Ver. 

Cristian Luiz Candelária, o VER. SÉRGIO DOS SANTOS usou da palavra a partir de 

01h42min28s da gravação. Retomando a presidência a partir de 01h53min25s da gravação, 

não havendo mais oradores inscritos e 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 02 de Maio de 2016. 
 

PRESIDENTE : 
 

1º SECRETÁRIO  :    
 

2º SECRETÁRIO  : 
 

                     A Ata supra foi  ______________________  em Sessão Ordinária,  realizada 

em 09 de Maio de 2016.   
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