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              ATA DA 23ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 08 de Agosto de 2016 - 4º Período da 16ª Legislatura. Aos oito 
dias do mês de Agosto do ano dois mil e dezesseis, no edifício sede deste Poder Legislativo, 
realizou-se a Vigésima 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 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 1.238/2016 do Poder Executivo, encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 018/16 
(Dispõe sobre o atendimento prioritário para os portadores de diabetes na rede municipal de 
saúde da Estância Turística de Salesópolis) – desp.: Às Comissões de Justiça e Redação, de 
Obras, Serviço Público, Educação e Saúde e de Finanças e Orçamento; REQUERIMENTOS 
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 076 – Informar o que está sendo feito para regularizar 
a situação em que se encontra o muro da EMEF Ernesto Ardachinikoff, do Distrito Nossa 
Senhora dos Remédios, do Ver. Mário Barbosa Pinto e outros; 077 – Informar quais medidas 
devem ser adotadas pelos interessados na ligação de energia elétrica urbana, para obter o 
carnê do IPTU ou uma Certidão pertinente, e qual o tempo de espera entre a solicitação e a 
expedição dos documentos, do Ver. Claudinei José de Oliveira; e 078/16 – Informar se existe 
um projeto de reforma para a Quadra de Esportes do Distrito dos Remédios, em caso positivo 
quando serão iniciadas as obras e, em caso negativo, informar se há previsão para elaboração 
do projeto, também do Ver. Mário Barbosa Pinto e outros – desps.: Aprovados, encaminhe-se;  
INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 169 – Determinar ao setor 
competente, realizar estudos necessários para oficializar um trecho de, aproximadamente, um 
quilômetro, da Estrada do Kimoto, Distrito Nossa Senhora dos Remédios, conforme Código 53 
do mapa vigente, do Ver. Paulo Roberto de Faria; 170 – Dispensar atenção especial a um 
morro do Bairro da Grama que, há muito, causa problemas para o transporte escolar,  
determinando ao setor municipal competente, realizar um trabalho de qualidade no local, 
inclusive, com medidas para escoamento de águas pluviais; e 171/16 – Determinar à Secretaria 
Municipal de Saúde, realizar uma reunião com a equipe da Unidade Básica de Saúde do Distrito 
dos Remédios, a fim de discutir a substituição do atendimento agendado pelo pronto 
atendimento, ambas do Ver. Claudinei José de Oliveira – desps: Encaminhe-se, lidas no 
Expediente; MOÇÃO Nº 002/16  – DE CONGRATULAÇÕES à Doutora RAIZA ISABEL MACEO 
PEREZ, Médica de Naturalidade Cubana, residente e domiciliada neste município, participante 
do PROGRAMA “MAIS MÉDICOS” (do Governo Federal), pelo seu trabalho e compromisso 
com a saúde pública na Estância Turística de Salesópolis, neste ato simbolizado pela sua 
reconhecida dedicação ao cuidar dos pacientes e enfermos desta cidade, do Ver. Paulo Arouca 
Sobreira e demais Vereadores – desp.: Aprovada, encaminhe-se; PARECER CFO Nº 018/16 
referente ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Salesópolis, relativo ao mês de 
Junho/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; COMUNICADOS sobre a liberação de 
recurso financeiro: do Ministério da Educação: no valor de R$ 14.412,00 para alimentação 
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escolar – Ensino Fundamental – competência Julho/2016 e; no valor de R$ 1.170,00 para a 
APM do Centro Municipal de Convivência Infantil Dona Teresa Feital – competência Julho/16; 
CONVITE da EMEF Professora Sônia Maria da Fonseca, para a Festa “Ritmos Musicais: Anos 
60, 70, 80, 90 e Atualidades”, a realizar-se no dia treze de agosto, às dezessete horas, naquela 
unidade escolar – desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, a partir de 08min48s 

da gravação o SR. PRESIDENTE concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. 

MÁRIO BARBOSA PINTO usou da palavra a partir de 09min15s da gravação. O VER. PAULO 

AROUCA SOBREIRA a partir de 13min18s da gravação. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ a 

partir de 16min57s da gravação. O SR. PRESIDENTE usou da palavra a partir de 23min22s da 
gravação, declarando concordar que se deve estender o reconhecimento a todos os médicos 

cubanos que prestam serviço nesta cidade. Pela ordem, o Ver. Paulo Arouca Sobreira, usou 
da palavra a partir de 23min33s da gravação ressaltando que iniciou sua proposta de 
reconhecimento aos Médicos Cubanos com a Moção Nº 002/16, bem como já estendeu as 
congratulações a todos que prestam serviço nesta cidade. Ato contínuo, não havendo mais 

oradores inscritos,  o SR. PRESIDENTE passou para a ORDEM DO DIA a partir de 

24min06s da gravação, e solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura do PARECER e 
EMENDAS MODIFICATIVA Nº 001/16 e ADITIVA Nº 01/16, todos de autoria da CJR-CACIT-
CFO, e EMENDA MODIFICATIVA Nº 002/16, de autoria do Ver. Cristian Luiz Candelária, 
relativos ao Projeto de Lei Nº 006/16 (Dispõe sobre o Plano Municipal de Desenvolvimento 
Turístico (PDTur) da Estância Turística de Salesópolis e dá outras providências), de autoria do 
Poder Executivo, bem como do PARECER CONJUNTO CJR-CFO relativo ao Projeto de Lei Nº 
015/16 (Fixa os vencimentos dos cargos de Motorista Legislativo, Auxiliar de Serviços Gerais e 
Limpeza e Assistente Legislativo, do quadro permanente de pessoal do Legislativo 
Salesopolense e dá outras providências), de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal.  

Terminada a leitura, pela ordem, o Ver. Benedito Lélis Renó solicitou ao Sr. Presidente que 
esclarecesse se a discussão do Projeto de Lei Nº 006/16 seria em conjunto com as Emendas 

apresentadas, obtendo a confirmação. Ato contínuo, o SR. PRESIDENTE colocou em única 
discussão 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), de autoria do 

Poder Executivo, com as três Emendas apresentadas. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ usou 

da palavra a partir de 43min53s da gravação. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA a partir de 

01h03min31s da gravação. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA a partir de 01h11min00s da 

gravação. O Ver. Claudinei José de Oliveira, pela ordem, a partir de 01h21min05s da 

gravação, requereu a suspensão da sessão, neste momento, o SR. PRESIDENTE ressaltou 

que a matéria ainda estava em discussão, propondo ao Vereador discuti-la. O VER. 

CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA usou da palavra a partir de 01h21min26s da gravação. A 

VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS a partir de 01h22min48s da gravação. Passando a 

presidência ao Vice-Presidente – Ver. Cristina Luiz Candelária, o VER. SÉRGIO DOS SANTOS 

usou da palavra a partir de 01h32min28s da gravação. O Presidente Interino – Ver. Cristian 

Luiz Candelária usou da palavra a partir de 01h33min57s da gravação e, em seguida, passou 

a presidência ao titular. Retomando a presidência e prosseguindo com a discussão, o SR. 

PRESIDENTE concedeu a palavra ao VER. MÁRIO BARBOSA PINTO a partir de 

01h34min52s da gravação. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS a partir de 01h43min25s 

da gravação. O VER. FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA a partir de 01h45min34s 

da gravação. Ninguém mais se manifestando, a partir de 01h50min40s da gravação, o Ver. 

Benedito Lélis Renó, requereu a suspensão da sessão para que os líderes  partidários se 
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reunissem para, mais uma vez, discutir a matéria e suas emendas. O SR. PRESIDENTE 
submeteu o referido requerimento à votação, o qual foi aprovado por unanimidade, sendo então 
a sessão suspensa por dez minutos a partir de 01h51min36s da gravação. Retomados os 
trabalhos a partir de 01h53min27s da gravação, considerando que a discussão da matéria foi 

encerrada, o SR. PRESIDENTE, primeiramente, submeteu à votação a EMENDA 
MODIFICATIVA Nº 002/16, de autoria do Ver. Cristian Luiz Candelária, que propôs tempo 
menor para início da vigência da lei, a qual foi aprovada por sete votos favoráveis, a quatro 
contrários dos Vers. Claudinei José de Oliveira, Paulo Arouca Sobreira, Sandra Regina de Assis 

e Sérgio dos Santos. Aprovada referida Emenda, o SR. PRESIDENTE comunicou que a 
Emenda Modificativa Nº 001/16, de autoria da CJR-CACIT-CFO, propondo maior tempo para 
início da vigência da lei,  ficou prejudicada. Ato contínuo, submeteu à votação a EMENDA 
ADITIVA Nº 001/16, de autoria da CJR-CACIT-CFO, a qual também foi aprovada por sete votos 
favoráveis, a quatro contrários dos Vers. Claudinei José de Oliveira, Paulo Arouca Sobreira, 

Sandra Regina de Assis e Sérgio dos Santos. Aprovadas as duas Emendas, o Ver. Edney 

Campos dos Santos – 2º Secretário da Mesa Diretora, requereu a dispensa da elaboração 
da redação final para que o Projeto de Lei Nº 006/16 com as Emendas aprovadas, fosse 
deliberado ainda nesta sessão. Referido requerimento foi submetido à votação, sendo aprovado 

por unanimidade. Aprovada a dispensa da elaboração da redação final, o SR. PRESIDENTE 
submeteu à votação o PROJETO DE LEI Nº 006/16 com as Emendas Modificativa Nº 002/16 e 

Aditiva Nº 001/16, sendo aprovado por unanimidade. Para concluir com a pauta, o SR. 

PRESIDENTE colocou em única discussão e votação o Projeto de Lei Nº 015/2016 (Fixa os 
vencimentos dos cargos de Motorista Legislativo, Auxiliar de Serviços Gerais e Limpeza e 
Assistente Legislativo, do quadro permanente de pessoal do Legislativo Salesopolense e dá 
outras providências), de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal, o qual foi aprovado por 
unanimidade, 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 

01h59min00s da gravação e, conforme livro de inscrição, concedeu a palavra aos Nobres Edis 

inscritos. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO usou da palavra a partir de 01h59min26s da 
gravação.  O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ a partir de 02h02min08s da gravação. Não 

havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE usou da palavra a partir de 02h05min28s 
da gravação referindo-se aos problemas relativos à segurança neste município 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 08 de Agosto de 2016. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  :    
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
                     A Ata supra foi  ______________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
15 de Agosto de 2016.   
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