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ATA DA 40ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 12 de Dezembro de 2016 - 4º Período da 16ª Legislatura. Aos
doze dias do mês de Dezembro do ano dois mil e dezesseis, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Quadragésima 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 ausência da Verª. Deise Aparecida Corrêa Duque e presença dos
Vereadores: Claudinei José de Oliveira, Cristian Luiz Candelária – Vice-Presidente, 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 dez 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 dos
presentes, ou seja, dez votos, dada a ausência da Verª Deise Aparecida Corrêa Duque, 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: OFÍCIO Nº 195/16 do Poder Executivo, encaminhando cópia Decreto
Nº 3.147/2016 que regulamenta a Lei Municipal Nº 1.730 de 18 de junho de 2016, que dispõe
sobre a Lei da Ficha Limpa Municipal, disciplina as nomeações para cargos em comissão e de
provimento efetivo no âmbito dos órgãos do Poder Executivo e Legislativo do Município e dá
outras providências – desp.: Arquive-se junto ao processo do projeto pertinente; MOÇÃO Nº
007/16 – DE CONGRATULAÇÕES aos Técnicos e Organizações de Assistência Técnica e
Extensão Rural do Estado de São Paulo, neste ato devidamente representados pela
Engenheira Agrônoma Sônia Maria Fabri, participante da APAER – Associação Paulista de
Extensão Rural, pelo seu trabalho e compromisso com o desenvolvimento rural sustentável e
fortalecimento da agricultura familiar no Estado de São Paulo e na Estância Turística de
Salesópolis, pela sua reconhecida dedicação à valorização e implementação dos serviços de
Extensão Rural no Município, do Ver. Sérgio dos Santos e demais Vereadores – desp.:
Aprovada, encaminhe-se; BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, referente ao mês de Outubro/2016 – desp.: À Comissão de Finanças e
Orçamento; CONVITE da EMEF Ernesto Ardachnikoff, para a Formatura dos quintos anos, que
será realizada às dezoito horas do dia treze de dezembro, na Quadra de Esportes do Distrito
Nossa Senhora dos Remédios; COMUNICADOS sobre a liberação de recurso financeiro, do
Ministério da Educação – no valor de R$ 145.984 referente a primeira parcela do PAR – TD; no
valor de R$ 2.400,00 para Alimentação escolar da Creche, no valor de R$ 14.532,00 para
Alimentação Escolar do Ensino Fundamental, no valor de R$ 3.820,00 para Alimentação escolar
da Pré-Escola, no valor de R$ 4.986,00 para Alimentação Escolar do Ensino Médio, no valor de
R$ 90,00 para Alimentação do EJA – Ensino Jovem Adulto, no valor de R$ 320,00 para
Alimentação Escolar do AEE – Atendimento Educacional Especializado, três nos valores de R$
4.076,30, R$ 11.624,54 e R$ 1.298,76 todos referentes a Nona Parcela do PNATE, e no valor
de R$ 85.976,14 referente a Décima Quota do FNDE – todos emitidos no mês de
Novembro/2016 – desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, a partir de 07min38s
da gravação e não havendo oradores inscritos nesta fase do Expediente, o SR. PRESIDENTE
esclareceu que, muito embora tenha sido anunciado, na sessão anterior, que nesta data 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, seria submetida à segunda
discussão, isso não ocorrerá, pois, tanto a Lei Orgânica do Município em seu Artigo 45,
Parágrafo 1º, quanto o Regimento Interno em seu Artigo 144, Parágrafo 2º, dispõem que: “A
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Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal será discutida e votada em dois turnos,
considerando-se aprovada quando obtiver, em ambos, a maioria qualificada dos votos dos
membros da câmara”. E, como referida proposta já foi rejeitada no primeiro turno, ou seja, na
sessão que ocorreu no dia 05 de dezembro, ela ficou prejudicada, pois a decisão do plenário foi
antecipada naquela primeira votação e a matéria foi arquivada. Sendo assim e não havendo
mais matéria a ser tratada na presente ordem do dia, o SR. PRESIDENTE prosseguiu
registrando que, de acordo com o disposto no Artigo 11, Parágrafo 3º da Lei Orgânica e Artigo
5º, Inciso II do Regimento Interno, e ainda considerando que todos receberam ofício desta
presidência, registraria os Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito que já fizeram a entrega de suas
Declarações de Bens: Vers. Claudinei José de Oliveira, Cristian Luiz Candelária, Deise
Aparecida Corrêa Duque, Edney Campos dos Santos, Francisco Marcelo de Morais Corrêa,
Mário Barbosa Pinto, Paulo Roberto de Faria e Sérgio dos Santos, e ainda o Prefeito Municipal
– Engº. Benedito Rafael da Silva e Vice-Prefeito Municipal – Sr. Vanderlon Oliveira Gomes. Em
seguida, solicitou aos que ainda não a entregaram na Secretaria deste Legislativo, que o
fizessem ao Sr. 2º Secretário, para registro em ata, conforme dispõe as citadas Lei Orgânica e
Regimento Interno, chamando nesta ordem, os Vers. Sandra Regina de Assis, Paulo Arouca
Sobreira e Benedito Lélis Renó, que fizeram a entrega de suas Declarações. Ato contínuo,
passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL a partir de 10min52s 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 11min16s da gravação. O VER.
MÁRIO BARBOSA PINTO a partir de 27min08s da gravação. O VER. PAULO AROUCA
SOBREIRA a partir de 34min56s da gravação. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA a
partir de 39min28s da gravação. O VER. PAULO ROBERTO DE FARIA a partir de 53min57s
da gravação. A VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS a partir de 55min44s da gravação. O
VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS a partir de 01h10min08s da gravação. O VER.
BENEDITO LÉLIS RENÓ a partir de 01h16min40s da gravação. Não havendo mais oradores
inscritos, o SR. PRESIDENTE usou da palavra a partir de 01h32min08s da gravação. A partir
de 01h36min16s da gravação, o Ver. Benedito Lélis Renó solicitou a palavra como Líder de
Bancada (PT) e sendo deferido pelo Sr. Presidente, a usou imediatamente. Nada mais
havendo a tratar, o SR. PRESIDENTE da gravação suspendeu os trabalhos por quinze minutos
para elaboração da ata da presente sessão, por tratar-se da última sessão deste ano e desta
Décima Sexta Legislatura. Retomados os trabalhos a partir de, aproximadamente 02h00min e
constatada a presença dos mesmos Vereadores, o SR. PRESIDENTE solicitou ao Sr. 1º
Secretário que procedesse a leitura da ata, momento em que o Ver. Edney Campos dos Santos
requereu sua dispensa, a qual foi subemtida à votação e aprovada por dez votos, ou seja,
unanimidade dos presentes. Em seguida submeteu-a à discussão e votação, a qual foi
aprovada por unanimidade, sem preceder manifestação. Aprovada a ata, solicitou aos Nobres
Vereadores que se dirigissem à mesa principal para a assinar e, por fim, 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 12 de Dezembro de 2016.
PRESIDENTE

:

1º SECRETÁRIO :
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2º SECRETÁRIO :
A Ata supra foi ______________________ nesta mesma Sessão Ordinária.
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