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ATA DA 18ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 06 de Junho de 2016 - 4º Período da 16ª Legislatura. Aos seis
dias do mês de Junho do ano dois mil e dezesseis, no edifício sede deste Poder Legislativo,
realizou-se a Décima Oitava 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 – VicePresidente, 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 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:
MENSAGENS Nºs 1.232 e 1.233/2016 do Poder Executivo, encaminhando, respectivamente,
os PROJETOS DE LEI Nºs 012/16 (Altera a Lei Nº 1.715, de 09 de setembro de 2015, que
dispõe sobre a Política dos Direitos da Criança e do Adolescente, e dá outras providências); e
013/16 (Aprova o Plano Municipal Decenal de Atendimento Socioeducativo do Município de
Salesópolis) – desps.: Às Comissões de Justiça e Redação, de Obras, Serviço Público,
Educação e Saúde e de Finanças e Orçamento; OFÍCIO Nº 245/16, do Poder Executivo,
solicitando a retirada do PROJETO DE LEI Nº 006/16 (Dispõe sobre o Plano Municipal de
Desenvolvimento Turístico (PDTur) da Estância Turística de Salesópolis e dá outras providências ),
encaminhado através da Mensagem Nº 1228/16 – desp.: Arquive-se, Plenário ciente;
REQUERIMENTOS, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 064 – Informar se, atendendo
Notificação do Ministério Público, implantou a CIPA – Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes na Prefeitura Municipal, em caso negativo, se há planejamento e o fundamento
jurídico e administrativo para essa ausência, tratando-se de direito assegurado aos servidores
municipais, relacionados à segurança e integridade física no ambiente de trabalho; 065 –
Informar se foi realizada a capacitação dos cooperadores da ARES, com ajuda técnica do
SEBRAE, conforme consta no Plano Municipal de Resíduos Sólidos, caso afirmativo enviar o
projeto ou justificar a sua não elaboração, também informar se o município adquiriu ou captou
recursos para a renovação da frota de veículos para melhorar a operação da coleta seletiva e,
caso contrário informar quais ações estão sendo realizadas para viabilizar tal captação e ainda
informar se foi desapropriada área para implantação do galpão de triagem de matérias
recicláveis no Distrito dos Remédios, em caso negativo justificar; 066 – Informar se foi
implementado o Programa Municipal de Educação Ambiental com ênfase na gestão de resíduos
sólidos, com a ajuda técnica da Secretaria Municipal de Educação e outras e, caso afirmativo
enviar o projeto ou justificar a sua não elaboração, informar também se existe algum projeto
para implementar a educação ambiental na zona rural e se existe estudo para criação de um
Plano Municipal de Limpeza Urbana, qual seu estágio atual, todos do Ver. Cristian Luiz
Candelária; 067 – Informar se existe prazo para a Administração Municipal receber autorização
para retirar terras na obra da Passagem do Aterrado e quem a emitirá, bem como informar
quais melhorias ainda serão realizadas e a fonte do recurso, do Ver. Claudinei José de Oliveira;
068 – Prestar informações que relaciona em quatro itens, sobre a quantidade de escolas rurais
desativadas, destino que será dado aos prédios e terrenos, no caso de alguns que foram
reformados e estão sendo utilizados como residência qual a forma da cessão de uso e qual o
destino dos utensílios e equipamentos que compunham os bens patrimoniais das escolas
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desativadas, do Ver. Edney Campos dos Santos; e 069/16 – Solicitando ao Presidente da
Câmara Municipal, agendar reunião com a Diretoria responsável pela Usina Parque/Museu da
Energia de Salesópolis, a fim de prestar esclarecimentos sobre a possibilidade do fechamento
e, se for o caso, orientar sobre medidas que poderão ainda serem adotadas para evitá-lo, nos
mantendo informados sobre as tratativas, do Ver. Claudinei José de Oliveira – desps.:
Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 147 –
Determinar ao setor competente, realizar o nivelamento, os devidos serviços de condução de
águas pluviais e cascalhamento na Travessa Expedicionário Benedito da Fonseca, trecho que
interliga as Ruas Sebastião Nepomuceno da Silva e Benedito da Fonseca, bem como seja
realizado o mesmo serviço no trecho não pavimentado da Rua Sebastião Nepomuceno da
Silva, principalmente, nas proximidades da propriedade do Sr. Paulo das ervas, ambas no
Bairro Totozinho Cardoso, do Ver. Edney Campos dos Santos; 148 – Determinar à Secretaria
de Assuntos Jurídicos, Planejamento ou à pasta responsável, adotar as providências para
verificar se os valores devidos à título do pagamento do DPVAT – Seguro de Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres, relativo à cota parte devida ao
DENATRAN, estão sendo aplicados no município, do Ver. Paulo Arouca Sobreira; 149 –
Determinar à Secretaria de Obras, Meio Ambiente ou a outra pasta responsável, adotar as
providências para aumentar a quantidade de PEV – Posto de Entrega Voluntária ou instalar
ECOPONTOS para materiais recicláveis, nas regiões mais populosas da cidade; 150 –
Determinar à Secretaria de Obras, Meio Ambiente ou a outra pasta responsável, adotar as
providências para aumentar a quantidade de lixeiras nas principais vias públicas, como Avenida
Professor Adhemar Bolina, Rua XV de Novembro e Avenida Victor Wuo, que recebem
diariamente uma grande quantidade de pedestres; 151 – Estudar e transformar em Projeto de
Lei, o Anteprojeto que encaminha em anexo, dispondo sobre a instalação de dispositivos
hidráulicos destinados ao controle e a redução do consumo de água no âmbito da
Administração Púbica Municipal da Estância Turística de Salesópolis e empreendimentos
privados, e dá outras providências; 152 – Determinar à Secretaria Municipal de Educação, Meio
Ambiente ou a outra pasta responsável, adotar as providências para promover a semana
nacional do meio ambiente nesta Estância Turística, de maneira a incentivar a prática de ações
ecologicamente sustentáveis como a reciclagem, assim como o consumo racional de matérias
primas e de mercadorias, todas do Ver. Cristian Luiz Candelária; e 153/16 – Elaborar um plano
para o próximo semestre, priorizando as necessidades básicas e evitando causar transtornos
ao seu sucessor, e também evitando assim repetir o erro do ex-Prefeito e prejudicar a economia
do município, do Ver. Claudinei José de Oliveira – desps: Encaminhe-se, lidas no Expediente;
PARECER CFO Nº 012/16 referente ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de
Salesópolis, relativo ao mês de Abril/16 – desp.: Aguarde-se o parecer do Egrégio Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, para então emitir o parecer final e conclusivo; OFÍCIO da
Secretaria de Desenvolvimento, Turismo, Meio Ambiente, Agronegócios e Regularização
Fundiária, convidando esta Casa de Leis para a Audiência Pública sobre o PDUI – Plano de
Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de São Paulo, que tem como
pauta a “Mobilização e Esclarecimentos sobre o PDUI e sobre o processo participativo da
sociedade civil, a realizar-se no dia quatorze de junho, às dezenove horas, no Plenário deste
Legislativo – 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 20min54s da gravação. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA a partir
de 25min57s da gravação. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS a partir de 34min02s da
gravação. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ a partir de 39min01s da gravação. Não havendo
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mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE passou para a ORDEM DO DIA a partir de
49min20s da gravação e, conforme pauta publicada, solicitou ao Sr. 1º Secretário que
procedesse a leitura do do PARECER Conjunto CJR-CFO, recomendando o prosseguimento na
tramitação do PROJETO DE LEI Nº 009/16 (Isenta os candidatos que especifica do pagamento
de taxa de inscrição em com cursos para provimento de cargo efetivo ou emprego permanente
no serviço público municipal da Estância Turística de Salesópolis), do PARECER CJR Nº
009/16, recomendando o prosseguimento na tramitação do PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº
004/16 (Altera a redação dos Parágrafos 1º e 2º do Artigo 154 da Resolução Nº 383/95 –
Regimento Interno da Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis) e do PARECER
CJR Nº 007/16, recomendando a rejeição do Veto Total ao Projeto de Lei Nº 007/16 (Dispõe
sobre a fixação dos vencimentos dos cargos de Motorista Legislativo, Auxiliar de Serviços
Gerais e Assistente Legislativo do quadro permanente de funcionários do Poder Legislativo do
Município da Estância Turística de Salesópolis). Terminada a leitura, o SR. PRESIDENTE,
primeiramente, colocou em única discussão o PROJETO DE LEI Nº 009/16 (Isenta os
candidatos que especifica do pagamento de taxa de inscrição em com cursos para provimento
de cargo efetivo ou emprego permanente no serviço público municipal da Estância Turística de
Salesópolis), de autoria do Ver. Cristian Luiz Candelária. O VER. CRISTIAN LUIZ
CANDELÁRIA usou da palavra a partir de 57min21s da gravação. O VER. PAULO AROUCA
SOBREIRA a partir de 01h01min27s da gravação. Ninguém mais se manifestando, foi o referido
Projeto de Lei Nº 009/16 submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade, ou seja, onze
votos. Em seguida, o SR. PRESIDENTE submeteu à única discussão e votação o PROJETO
DE RESOLUÇÃO Nº 004/16 (Altera a redação dos Parágrafos 1º e 2º do Artigo 154 da
Resolução Nº 383/95 – Regimento Interno da Câmara Municipal da Estância Turística de
Salesópolis), de autoria da Mesa Diretora, o qual foi também aprovado por unanimidade, sem
preceder manifestação. Para concluir com a pauta, o SR. PRESIDENTE colocou em discussão
o VETO TOTAL AO AUTÓGRAFO Nº 1.485/2016, referente ao PROJETO de Lei Nº 007/16
(Dispõe sobre a fixação dos vencimentos dos cargos de Motorista Legislativo, Auxiliar de
Serviços Gerais e Assistente Legislativo do quadro permanente de funcionários do Poder
Legislativo do Município da Estância Turística de Salesópolis), de autoria do Poder Executivo.
Neste momento, aos 01h06min01s da gravação, o Ver. Claudinei José de Oliveira requereu,
com base no Parágrafo 1º do Artigo 185 do Regimento Interno, o adiamento da votação do
Veto, pelo prazo de quinze dias, para dirimir dúvidas relativas ao Projeto de Lei alvo do Veto. O
SR. PRESIDENTE a partir de 01h06min17s da gravação, conforme disposições regimentais,
submeteu o referido requerimento à votação, o qual foi aprovado por unanimidade. Aprovado o
adiamento por unanimidade e não havendo mais matéria a ser tratada na presente Ordem do
Dia, o SR. PRESIDENTE passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL a partir de
01h07min13s da gravação e, conforme livro de inscrição, concedeu a palavra aos Nobres Edis
inscritos. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA usou da palavra a partir de 01h07min44s da
gravação. O SR. PRESIDENTE a partir de 01h16min56s da gravação, informou ao último
orador que, no dia seguinte a esta sessão, atendendo sua solicitação, encaminharia ao
Ministério Público, documento informando que esta Casa de Leis já cobrou o Sr. Prefeito
Municipal sobre a demarcação de solo, mas, passados mais de oitenta dias, ainda não realizou
o serviço. Prosseguindo e não havendo mais oradores inscritos, reiterou o convite aos Nobres
Pares e a toda população, para a Solenidade do Dia do Pracinha Salesopolense, no próximo
domingo, a partir das oito horas, com a Santa Missa na Igreja Matriz e, a partir das nove horas e
trinta minutos, na EMEF Mestra Henriqueta, onde serão realizados o Culto Evangélico, a
Sessão Solene e o Compromisso à Bandeira, pelos jovens salesopolenses. Enfatizou que,
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neste dia, este Legislativo também estará homenageando o Policial Militar André Luis
Candelária com a entrega da Medalha Parceiro desta Estância Turística, contando assim com a
participação de todos. 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 06 de Junho de 2016.
PRESIDENTE

:

1º SECRETÁRIO :
2º SECRETÁRIO :
A Ata supra foi ______________________ em Sessão Ordinária, realizada em
13 de Junho de 2016.

