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              ATA DA 39ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 05 de Dezembro de 2016 - 4º Período da 16ª Legislatura. Aos 
cinco dias do mês de Dezembro do ano dois mil e dezesseis, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Trigésima Nona 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. PRESIDENTE propôs um minuto de silêncio pelo 
passamento do Maestro e Professor Caetano Antonio de Camargo, ocorrido na tarde desta 
data, o que foi de imediato, acompanhado por todos os Nobres Pares. Em seguida, 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. Antes de prosseguir, 
comunicou que, de acordo com o Parágrafo 3º do Artigo 11 da Lei Orgânica do Município, na 
próxima sessão, que será a última deste mandato, todos os Vereadores, Prefeito e Vice-
Prefeito devem apresentar a Declaração pormenorizada de seus bens para registro em ata. 
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: 
OFÍCIO Nº 494/16 do Poder Executivo, solicitando a retirada do Projeto de Lei Nº 024/16 
(Dispõe sobre a exploração dos serviços de transporte por táxi e dá outras providências), 
encaminhado através da Mensagem Nº 1243/16 – desp.: Arquive-se, Plenário ciente; MOÇÃO 
Nº 006/16  – DE CONGRATULAÇÕES ao Senhor TERCÍLIO DE SOUZA GOMES, que na data 
de 02 de Dezembro, completou 92 anos de vida e pelo seu trabalho e compromisso junto à 
nossa Estância Turística de Salesópolis, neste ato simbolizado pela sua reconhecida dedicação 
como funcionário público, na época em que pertencia aos quadros da Prefeitura Municipal, do 
Ver. Sérgio dos Santos e demais Vereadores – desp.: Aprovada, encaminhe-se; PARECER 
CFO Nº 031/16 referente ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Salesópolis, relativo 
ao mês de Outubro/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; PARECER CFO Nº 
032/16 referente aos Balancetes da Prefeitura Municipal, relativos aos meses de Maio a 
Setembro/2016, com sugestão de remessa ao TCESP, dos documentos pertinentes aos 
empenhos que menciona,  relativos a pagamentos considerados indevidos e insubsistentes 
feitos ao ex-Diretor de Agronegócios – Rodolfo Rodrigues Marcondes, em período de 
desincompatibilização para campanha eleitoral – desp.: Remeter ao TCESP, e aguarde-se o 
Parecer Prévio para então emitirem o parecer final e conclusivo; CARTA ABERTA da 
Associação Paulista de Extensão Rural – APAER, referente à participação das Câmaras 
Municipais do Estado de São Paulo, no Dia Nacional do Extensionista Rural, comemorado em 
seis de Dezembro, com a finalidade de reconhecer o valor desse profissional que atua 
diariamente ao lado dos produtores e agricultores familiares, ajudando-os na construção de um 
Brasil social e economicamente justo, produtivo e sustentável – desp.: Encaminhe-se Ofício de 
Congratulações à representante destes profissionais – Engenheira Agrônoma Sônia Maria 

Fabri. Terminada a leitura, a partir de 18min30s da gravação o SR. PRESIDENTE reportou-se à 
CARTA ABERTA da Associação Paulista de Extensão Rural – APAER, parabenizando a 
Engenheira Agrônoma Sônia Maria Fabri pelo trabalho que realiza, há anos, neste município, 
onde muito bem representa estes profissionais e, em seguida, concedeu a palavra aos Nobres 
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Edis inscritos. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO usou da palavra a partir de 19min27s da 

gravação. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ a partir de 20min39s da gravação. Não havendo 

mais oradores inscritos,  o SR. PRESIDENTE usou da palavra a partir de 27min41s da 
gravação e agradeceu os Nobres Pares que assinaram sua Moção Nº 006/16, enaltecendo 

ainda mais o homenageado e, a partir de 28min18s da gravação, passou para a ORDEM DO 

DIA. Conforme pauta publicada,  solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura do 

PARECER CONJUNTO CJR-CFO recomendando o prosseguimento na tramitação da 
PROPOSTA DE EMENDA À LOM Nº 002/16 (Dá nova redação aos Artigos 21 e 22 da LOM e 
dá outras providências), de autoria do Ver. Sérgio dos Santos e outros. Terminada a leitura, o 

SR. PRESIDENTE submeteu à primeira discussão e votação a PROPOSTA DE EMENDA À 
LOM Nº 002/16 (Dá nova redação aos Artigos 21 e 22 da LOM e dá outras providências), de 
autoria do Ver. Sérgio dos Santos e outros, a qual foi REJEITADA por sete votos favoráveis a 
quatro contrários dos Vers. Claudinei José de Oliveira, Cristian Luiz Candelária, Francisco 
Marcelo de Morais Corrêa e Mário Barbosa Pinto (quórum necessário para aprovação – maioria 

qualificada), sem preceder manifestação. O SR. PRESIDENTE comunicou que, de acordo com 
o Artigo 144, Parágrafo 2º do Regimento Interno, combinado com o Artigo 45, Parágrafo 1º da 
Lei Orgânica do Município, esta Emenda será submetida à segunda votação na próxima 
sessão. Não havendo mais matéria a ser tratada na presente Ordem do Dia, passou para a 

EXPLICAÇÃO PESSOAL a partir de 32min32s 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 32min50s da gravação. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA  a partir 

de 34min55s da gravação. Não havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE a partir 
de 40min11s da gravação usou da palavra, reitrando que, na próxima sessão, todos devem 
apresentar a Declaração pormenorizada de seus bens para registro em ata, conforme dispõe a 
Lei Orgânica do Município. 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 05 de Dezembro de 2016. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  :    
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
                     A Ata supra foi  ______________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
12 de Dezembro de 2016.   
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