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              ATA DA 20ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 20 de Junho de 2016 - 4º Período da 16ª Legislatura. Aos vinte 
dias do mês de Junho do ano dois mil e dezesseis, no edifício sede deste Poder Legislativo, 
realizou-se a Vigésima 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 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: 
MENSAGEM Nº 1234/2016 do Poder Executivo, REAPRESENTANDO o PROJETO DE LEI Nº 
006/16 (Dispõe sobre o Plano Municipal de Desenvolvimento Turístico (PDTur) da Estância 
Turística de Salesópolis e dá outras providências) – desp.: Às Comissões de Justiça e 
Redação, de Agricultura, Comércio, Indústria e Turismo e de Finanças e Orçamento; OFÍCIO Nº 
279/16 GP do Sr. Prefeito Municipal solicitando o agendamento de uma reunião com os Nobres 
Edis, nas dependências desta Casa de Leis, para às quinze horas do próximo dia vinte e 
quatro, objetivando discutir o Projeto de Lei Nº 014/16 que dispõe sobre a aprovação do Plano 
Municipal Decenal de Atendimento Socioeducativo, que tramita neste Legislativo, informa que, 
na ocasião, contará com a presença dos membros da comissão de elaboração do referido 
plano, bem como do Meritíssimo Juiz de Direito local, que também participou da elaboração – 
desp.: Arquive-se, Plenário ciente; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, 
Nºs: 071 – Prestar informações acerca da obra de reforma do CEREBF – Centro Esportivo e 
Recreativo Expedicionário Benedito da Fonseca: 1)  qual empresa venceu o processo licitatório, 
2) qual o valor total da obra, 3) quando a obra será iniciada e qual previsão para sua conclusão, 
4) qual a possibilidade de  expor  o  projeto  detalhado  da  obra  no próprio CEREBF para 
conhecimento de todos os interessados;  072 – Prestar informações acerca da implantação de 
transporte coletivo municipal: 1) há interesse do município em reativar o serviço de transporte 
municipal para atender os bairros rurais? Em caso negativo, justificar, 2) o município já 
pesquisou empresas interessadas em assumir este serviço público, em caso positivo, quais 
empresas e a quantas anda o processo, 3) no caso do processo estar adiantado, quais 
itinerários foram definidos como prioritários; e 070/16 – Solicitando ao Presidente da Câmara 
Municipal, informar qual andamento foi dado à proposta apresentada há um ano, pela Diretora 
deste Legislativo, para revisão do Regimento Interno da Câmara Municipal e quais medidas 
serão adotadas para que o Projeto de Resolução pertinente seja aprovado ainda nesta 
legislatura, todos do Ver. Claudinei José de Oliveira – desps.: Aprovados, encaminhe-se; 
INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 158 – Determinar ao setor 
competente, a instalação de pontos de iluminação pública ao longo da Rua Sebastião Bueno, 
Bairro Totozinho Cardoso, de forma a contemplar, inclusive, o trecho entre os imóveis de Nº 
219 e 640; 159 – Determinar ao setor competente, a implantação de redutores de velocidade, 
bem como a instalação de placas de sinalização de trânsito indicando o limite máximo de 
velocidade permitida nas proximidades da propriedade da Sra. Laurinda (Sítio da Lora), na 
Estrada da Soarada, Bairro dos Pintos, bem como de placas informando a movimentação 
constante de pedestres, ambas do Ver. Edney Campos dos Santos; 160 – Determinar estudos 
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objetivando a definição de um conjunto de medidas que garantam a segurança e a integridade 
física das comunidades escolares da EMEF Professora Sônia Maria da Fonseca e EE 
Professora Rosa Maria de Souza, como a fixação de placas indicando a proximidade da área 
escolar, pintura de faixa de pedestres, redutores de velocidade e até implantação de semáforos 
se for o caso; 161 – Determinar ao setor competente, realizar uma força-tarefa ou operação 
limpeza no Bairro Totozinho Cardoso, especialmente, nos locais em que há maior quantidade 
de lixo acumulado, bem como seja normalizado o serviço de coleta de lixo, definindo para, ao 
menos, duas vezes por semana, evitando o acúmulo e suas conseqüências; 162 – Alertar-se 
para a proximidade das eleições quando, acredita-se, lhe faltará coragem para pedir o apoio 
dos eleitores moradores da Estrada da Petrobrás, bem como atenda a orientação do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, cortando despesas com a exoneração de funcionários 
comissionados que ocupam “cargos de confiança” e não trabalham todos os dias, aplicando o 
valor no pleno funcionamento da frota municipal, para manutenção das estradas rurais, 
priorizando os morros da Estrada da Petrobrás, todas do Ver. Sérgio dos Santos – desps: 
Encaminhe-se, lidas no Expediente; MOÇÃO Nº 001/16  – DE APOIO ao Magistério Paulista, 
representado pelas Entidades de Classe APASE – Sindicato de Supervisores do Magistério do 
Estado de São Paulo, APAMPESP – Associação dos Professores Aposentados do Magistério 
Público do Estado de São Paulo, CPP – Centro do Professorado Paulista e UDEMO – Sindicato 
de Especialistas de Educação do Magistério Oficial do Estado de São Paulo, que estão em 
campanha salarial, visando um reajuste de 16% (dezesseis por cento) do piso salarial de todos 
os funcionários ativos e aposentados do magistério estadual, além de aumento nas 
gratificações e melhorias nas suas condições de trabalho, tendo em vista que, há três anos, não 
contam sequer com a correção salarial, garantia constitucional a todo trabalhador, do Ver. 
Sérgio dos Santos e demais Vereadores – desp.: Aprovada, encaminhe-se; PARECER CFO Nº 
013/16 referente ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Salesópolis, referente ao 
mês de Maio/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; CARTA ABERTA A 
POPULAÇÃO, informando que encontra-se em tramitação nesta Casa de Leis, o Plano Diretor 
de Turismo Municipal, expondo o que é o Plano e o que mudará para o comerciante e cidadão 
com sua aprovação, assinada por entidades, comerciantes e empresários da cidade, solicitando 
à Câmara Municipal considerar que os autores anseiam por mudanças no modelo atual de 
turismo – desp.: Plenário ciente,  arquive-se junto ao Projeto de Lei Nº 006/16. Terminada a 

leitura, aos 24min00s da gravação, o SR. PRESIDENTE, com base no Artigo 174, Parágrafo 4º 
do Regimento Interno desta Casa de Leis, submeteu à deliberação do plenário, a 
reapresentação 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), sendo aprovada por unanimidade, ou seja, onze votos. Aprovada a 

reapresentação do Projeto de Lei Nº 006/16, o SR. PRESIDENTE comunicou que o Projeto de 
Lei Nº 006/16 seguirá a tramitação normal neste Legislativo. Prosseguindo com os trabalhos, 

concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA usou 

da palavra a partir de 25min35s da gravação. A VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS a partir de 

36min22s da gravação. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA a partir de 47min50s da 

gravação. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS a partir de 56min12s da gravação. O VER. 

BENEDITO LÉLIS RENÓ a partir de 01h00min18s da gravação. Não havendo mais oradores 

inscritos,  o SR. PRESIDENTE passou para a ORDEM DO DIA, a partir de 01h11min15s da 

gravação, lembrando que, na 18ª Sessão Ordinária, realizada no dia seis de junho, atendendo 
requerimento verbal do Nobre Ver. Claudinei José de Oliveira, aprovado por unanimidade, foi 
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adiada, para esta data, a votação do 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, cujo Parecer CJR Nº 007/16, recomendando a rejeição deste Veto, foi lido 

naquela sessão. Em seguida, o SR. PRESIDENTE colocou em única discussão e votação o  
VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº 007/16, o qual foi APROVADO, sem preceder 
manifestação, de acordo com o disposto na letra “d”, Parágrafo 3º do Artigo 190 do Regimento 
Interno, por quatro votos dos Vers. Cristian Luiz Candelária, Francisco Marcelo de Morais 
Corrêa, Mário Barbosa Pinto e Paulo Arouca Sobreira, a sete votos contrários dos demais 
Vereadores (para rejeição do Veto seriam necessários oito votos, ou seja, maioria qualificada). 

Em seguida, o SR. PRESIDENTE solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura do 
PARECER CONJUNTO CJR-CFO e suas Emendas Modificativa Nº 001/16 e Aditiva Nº 001/16, 
referentes ao Projeto de Lei Nº 005/16 (Fixa o valor mínimo para a realização da cobrança de 
dívida ativa da Fazenda Pública Municipal através de execução fiscal e dá outras providências), 
de autoria do Poder Executivo. Terminada a leitura, antes de colocar a próxima matéria à 

discussão, o VER. PAULO AROUCA SOBREIRA, a 01h19min32s da gravação, declarou ter se 
enganado ao votar contrário ao VETO e requereu sua retificação, quando ocorreram algumas 

manifestações por parte dos Vereadores, e então, o SR. PRESIDENTE decidiu, a partir de 
01h19min57s da gravação, realizar nova votação nominal, quando então o VETO foi 
REJEITADO por oito votos contrários a três favoráveis, dos Vers. Cristian Luiz Candelária, 
Francisco Marcelo de Morais Corrêa e Mário Barbosa Pinto, atendendo assim a disposição 
regimental já mencionada, sobre a necessidade de maioria qualificada para rejeição de veto. A 
partir de 01h21min35s da gravação, dando prosseguimento à pauta da Ordem do Dia e 
considerando que, antes da nova votação do Veto, o Parecer das Comissões referente ao 

Projeto de Lei Nº 005/16 e suas Emendas já tinham sido lidos, o SR. PRESIDENTE colocou em 
única discussão o PROJETO DE LEI Nº 005/16 (Fixa o valor mínimo para a realização da 
cobrança de dívida ativa da Fazenda Pública Municipal através de execução fiscal e dá outras 
providências), de autoria do Poder Executivo com as EMENDAS MODIFICATIVA Nº 001/16 e 
ADITIVA Nº 001/16, ambas de autoria das Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 
Orçamento. Ninguém se manifestando, as Emendas Modificativa Nº 001/16 e Aditiva Nº 001/16 
foram, respectivamente, submetidas à votação, sendo ambas aprovadas, por unanimidade, sem 
preceder manifestação. Sendo aprovadas as duas Emendas, a partir de 01h23min01s da 

gravação, o VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS requereu a dispensa da elaboração da 
redação final para que o Projeto de Lei Nº 005/16, fosse deliberado nesta data. Ato contínuo, o 

SR. PRESIDENTE submeteu o requerimento do Vereador à votação, o qual foi aprovado por 
unanimidade. Aprovada a dispensa da elaboração da redação final, foi o PROJETO DE LEI Nº 
005/16, com as Emendas Aditiva  e Modificativa, submetido à votação, sendo também aprovado 

por unanimidade. Não havendo mais matéria a ser tratada na presente Ordem do Dia, o SR. 

PRESIDENTE passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL, a partir de 01h23min58s da 

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

FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA usou da palavra a partir de 01h24min23s da 
gravação. A VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS  a partir de 01h40min12s da gravação. O 

VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA a partir de 01h56min02s da gravação. O VER. EDNEY 

CAMPOS DOS SANTOS  a partir de 02h03min05s da gravação. O VER. BENEDITO LÉLIS 

RENÓ a partir de 02h14min38s da gravação. Passando a presidência ao Vice-Presidente, Ver. 

Cristian Luiz Candelária, o VER. SÉRGIO DOS SANTOS  usou da palavra a partir de 
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02h30min18s da gravação. Reassumindo a presidência a partir de 02h36min41s da gravação e 

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