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              ATA DA 26ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 29 de Agosto de 2016 - 4º Período da 16ª Legislatura. Aos vinte 
e nove dias do mês de Agosto do ano dois mil e dezesseis, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Vigésima Sexta 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: REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 079 – 
Informar se a Indicação Nº 163/16, objetivando a recolocação da Placa “Proibido Estacionar” em 
frente ao prédio em que funciona a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo, Meio 
Ambiente, Agronegócios e Regularização Fundiária, localizada na Rua Braz Torraga, sentido 
bairro-centro, será atendida, em caso positivo, qual a previsão e,  em caso negativo, qual ou 
quais os motivos desta decisão; e 080/16 – Encaminhar os documentos comprobatórios 
referentes à notificação da empresa ou empresas responsáveis pela pavimentação das Ruas 
Adelina da Silva Barros e Santa Maria, ambas na Vila Henrique, bem como, a resposta da 
mesma em relação a sua obrigação de reparar os serviços prestados, conforme solicitado 
através da Indicação Nº 063/16, ambos do Ver. Edney Campos dos Santos – desps.: 
Aprovados, encaminhe-se;  INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 173 – 
Realizar a devida manutenção,  nivelamento, condução de águas pluviais e cascalhamento das 
estradas rurais relacionadas: Estrada da Pedra Branca, Estrada do Arrepiado, Estrada do 
Bracaiá, Estrada do Tomita, Estrada do Kitazawa, Estrada da Lagoinha, Estrada do Cayubi, e 
Estrada do Barro Amarelo, próximo à antiga propriedade do Sr. Mauro Ripamonti, de autoria da 
CEM – Comissão de Estradas Municipais; 174 – Determinar às Secretarias Municipais de 
Assuntos Jurídicos, Administração e de Educação e Cultura, adotarem as medidas necessárias 
para solucionar a questão da vinculação da Biblioteca Municipal José Otávio Cáfaro a uma 
Secretaria Municipal, pendência que se arrasta há anos; 175 – Interceder junto à Empresa 
Bandeirante Energias do Brasil, através da Secretaria Municipal pertinente, apresentando 
proposta e solicitando a adoção de medidas necessárias à reintegração das famílias de 
aposentados e portadores de necessidades especiais no Programa de Baixa Renda da 
empresa, ambas do Ver. Claudinei José de Oliveira; e 176/16 – Interceder junto à Empresa de 
Telefonia VIVO, objetivando a mudança do Orelhão, atualmente instalado e subutilizado, em 
frente ao Supermercado Português, para outro espaço naquelas proximidades, do Ver. Sérgio 
dos Santos – desps: Encaminhe-se, lidas no Expediente; PARECER CFO Nº 019/16 referente 
ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Salesópolis, relativo ao mês de Julho/16 – 
desp.: Aguarde-se o parecer do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para 
então emitir o parecer final e conclusivo; COMUNICADO do Ministério da Educação, sobre a 
liberação de recurso financeiro,  no valor de R$ 86.442,79, referente à sétima Parcela do FNDE; 
CONVITES: da Câmara Municipal de Guararema  para a Sessão Solene em comemoração ao 
117º Aniversário da Emancipação Político-Administrativa do município e entrega de Título de 
Cidadão, Placas de Prata e Diplomas de Honra ao Mérito, a realizar-se no dia quinze de 
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Setembro, às dezenove horas, naquela cidade; da CAMAT – Cooperativa Agrícola Mista do Alto 
Tietê e Sistema OCESP para a comemoração dos vinte e cinco anos de fundação da 
Cooperativa, a realizar-se no dia dois de setembro, às quinze horas, em suas dependências – 
desps.:  Arquive-se,  Plenário ciente. Terminada a leitura, a partir de 10min12s da gravação o 

SR. PRESIDENTE concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. CRISTIAN LUIZ 

CANDELÁRIA usou da palavra a partir de 10min35s da gravação. O VER. VER. EDNEY 

CAMPOS DOS SANTOS a partir de 13min02s da gravação. Não havendo interesse dos demais 

oradores inscritos em fazer uso da palavra,  o SR. PRESIDENTE usou da palavra a partir de 
19min50s da gravação, em resposta ao último orador, dizendo que o caso do Requerimento Nº 

080/16 deve ser encaminhado à Promotoria de Justiça. Ato contínuo,  passou para a ORDEM 

DO DIA a partir de 20min34s da gravação e, conforme pauta publicada,  solicitou ao Sr. 1º 

Secretário que procedesse a leitura dos PARECERES CJR Nº 012/16 e CFO Nº 020/16, ambos 
recomendando o prosseguimento do PROJETO DE LEI Nº 016/16 (Cria o Conselho Municipal 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência, estabelece a Política Municipal da pessoa com 
deficiência e o Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência), de autoria do Poder Executivo, e 
as seguintes EMENDAS a este mesmo Projeto de Lei Nº 016/16: SUPRESSIVA Nº 001, 
ADITIVA Nº 001 e MODIFICATIVAS Nºs 001 a 005, todas de autoria da CJR; PARECERES 
CJR Nº 014/16 e CFO Nº 022/16, ambos recomendando o prosseguimento do PROJETO DE 
LEI Nº 020/16 (Dispõe sobre fixação dos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários 
Municipais, para o mandato que se iniciará em 1º de janeiro de 2017, e dá outras providências), 
de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal; PARECERES CJR Nº 015/16 e CFO Nº 
023/16, ambos recomendando o prosseguimento do PROJETO DE LEI Nº 021/16 (Fixa os 
subsídios dos Vereadores e Presidente da Câmara para a Legislatura a ser iniciada em 1º de 
janeiro de 2017, e dá outras providências), de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal; 
PARECERES CJR Nº 013/16 e CFO Nº 021/16, ambos recomendando o prosseguimento do 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 005/16 (Dispõe sobre a proposta parcial do orçamento da 
Câmara Municipal para o exercício de 2017), de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal. 

Terminada a leitura, o SR. PRESIDENTE colocou em única discussão o PROJETO DE LEI Nº 
016/16 (Cria o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, estabelece a 
Política Municipal da pessoa com deficiência e o Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência), 
de autoria do Poder Executivo, com as sete Emendas apresentadas pela Comissão de Justiça e 

Redação. Ninguém se manifestando, o SR. PRESIDENTE submeteu à única votação as 
Emendas Supressiva Nº 001/16,  Aditiva Nº 001/16 e Modificativas Nºs 001 a 005/16, 
separadamente, sendo todas aprovadas, também separadamente, por unanimidade, ou seja, 

onze votos. Aprovadas todas as Emendas, o Ver. Edney Campos dos Santos requereu a 
dispensa da elaboração da redação final para que o Projeto de Lei Nº 016/16 fosse deliberado 
ainda nesta sessão. Referido requerimento foi submetido à votação, sendo aprovado por 

unanimidade. Aprovada a dispensa da redação final, o SR. PRESIDENTE submeteu à votação 
o PROJETO DE LEI Nº 016/16 com as Emendas aprovadas, o qual também foi aprovado por 

unanimidade. Em seguida, o SR. PRESIDENTE submeteu à única discussão e votação os 
PROJETOS DE LEI Nºs 020/16 (Dispõe sobre fixação dos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e 
Secretários Municipais, para o mandato que se iniciará em 1º de janeiro de 2017, e dá outras 
providências), e 021/16 (Fixa os subsídios dos Vereadores e Presidente da Câmara para a 
Legislatura a ser iniciada em 1º de janeiro de 2017, e dá outras providências), ambos de autoria 
da Mesa Diretora da Câmara Municipal, os quais foram aprovados por unanimidade, sem 

preceder manifestação.  Para concluir com a pauta, o SR. PRESIDENTE submete à única 
discussão e votação o PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 005/16 (Dispõe sobre a proposta parcial 
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do orçamento da Câmara Municipal para o exercício de 2017), também de autoria da Mesa 
Diretora da Câmara Municipal, o qual, igualmente os anteriores, 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 39min27s 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 39min46s da gravação. O VER. 

BENEDITO LÉLIS RENÓ a partir de 42min48s da gravação. Não havendo interesse dos 

demais oradores inscritos em fazer uso da palavra e nada mais havendo a tratar, o SR. 

PRESIDENTE a partir de 52min23s da gravação,  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 29 de Agosto de 2016. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  :    
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
                     A Ata supra foi  ______________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
05 de Setembro de 2016.   
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