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ATA DA 13ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 11 de Maio de 2015 - 3º Período da 16ª Legislatura. Aos onze
dias do mês de Maio do ano dois mil e quinze, no edifício sede deste Poder Legislativo,
realizou-se a Décima Terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis sob a
presidência do Vereador Paulo Arouca Sobreira e secretariada pelos Vereadores Cristian
Luiz Candelária 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 dos Vereadores: Benedito Lélis Renó, Claudinei José
de Oliveira, Francisco Marcelo de Morais Corrêa – Vice-Presidente, João da Silva, Mário
Barbosa Pinto, Sandra Regina de Assis e Sérgio dos Santos, e demais membros da Mesa
Diretora, e a ausência da Verª. Deise Aparecida Corrêa Duque, totalizando dez Vereadores.
Havendo número legal, o SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão e submeteu a ata à
discussão e votação, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes, ou seja, dez
votos, 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: PROJETOS DE RESOLUÇÃO Nºs 003/15 (Dá
nova redação ao Artigo 98 e parágrafos únicos dos Artigos 71 e 237 da Resolução 383/95 –
Regimento Interno da Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis, e dá outras
providências); e 004/15 (Dá nova redação aos Artigos 11, 12, 13 e 14, e aos Parágrafos 2º
e 3º do Artigo 16 da Resolução Nº 420/02 – Código de Ética e Decoro Parlamentar), ambos
de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Salesópolis e demais Vereadores –
desp.: às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento; REQUERIMENTOS
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 057 – Prestar informações que relaciona em dez
itens, acerca da Corrida de São José, encaminhando as respostas, separadamente, por ano
de 2013, 2014 e 2015, do Ver. Francisco Marcelo de Morais Corrêa; e 058/15 – Prestar
informações que relaciona em doze itens, acerca da intervenção na Santa Casa de
Misericórdia Frederico Ozanan, do Ver. Benedito Lélis Renó – desps.: Aprovados,
encaminhe-se; INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 084 – Determinar
ao setor competente a realização de manutenção e reposição asfáltica onde houver
necessidade, nos trechos pavimentados da Estrada da Petrobrás; 085 – Determinar ao
setor competente, realizar a devida regulamentação de trânsito nos arredores da EMEI
Professora Maria Aparecida Freire de Faria, especialmente, nos horários de entrada e saída
de alunos, com todas as sinalizações pertinentes à área escolar, bem como, a orientação e
fiscalização contínua do cumprimento da legislação vigente, ambas do Ver. Edney Campos
dos Santos e outros; 086 – Determinar à Secretaria Municipal de Saúde, de Educação e de
Obras, se unirem para ampliar a Campanha contra a Dengue, dando maior destaque na
imprensa local, bem como utilizando-se de carro de som, e ainda realizando a pulverização
química própria para extinção do mosquito causador; 087 – Determinar à secretaria e
diretoria municipal competente, levantar as melhores alternativas de divulgação do CAR –
Cadastro Ambiental Rural, para atingir a totalidade dos proprietários rurais, bem como
levantar o número de funcionários necessários para realizar este cadastro e, se for o caso,
reivindicar o deslocamento de funcionários de outros setores para contribuir no
cadastramento que deve ser agendado previamente; 088 – Determinar a elaboração,
divulgação e distribuição aos Vereadores, de um Cronograma de manutenção e
conservação das estradas rurais, todas do Ver. Claudinei José de Oliveira; e 089/15 –
Adotar providências visando a limpeza da Rua José Candelária, Bairro Bela Vista, do Ver.
Cristian Luiz Candelária – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente; MOÇÃO DE
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CONGRATULAÇÕES Nº 003/15 – Ao Ilmo. Senhor José Pinto da Silva Filho, pelos
relevantes serviços prestados ao município da Estância Turística de Salesópolis, de autoria
do Ver. Benedito Lélis Renó – desp.: Aprovada, encaminhe-se; OFÍCIO Nº 200/2015 da
Casa Civil, comunicando o crédito no valor de R$ 247.593,23 à Prefeitura Municipal de
Salesópolis, para pavimentação e recapeamento em diversas vias deste município, porém
vinculado ao cumprimento de obrigações que relaciona relativos às duas primeiras
medições; COMUNICADOS sobre a liberação de recurso financeiro: do Ministério da
Educação: - no valor de R$ 82.620,41 relativa à 3ª quota do FNDE – competência 04/2015 –
desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, o SR. PRESIDENTE concedeu a
palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA usou da
palavra a partir de 17min10s da gravação. O BENEDITO LÉLIS RENÓ a partir de 27min27s
da gravação. Em aparte, o Ver. Sérgio dos Santos usou da palavra a partir de 33min42s
da gravação. O Orador retomou a palavra a partir de 34min08s da gravação. Em aparte, o
Ver. Claudinei José de Oliveira usou da palavra a partir de 35min41s da gravação. O
Orador retomou a palavra a partir de 36min01s da gravação. O VER. EDNEY CAMPOS
DOS SANTOS a partir de 37min10s da gravação. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA a
partir de 40min20s da gravação. Em aparte, o Ver. Claudinei José de Oliveira usou da
palavra a partir de 44min07s da gravação. O Orador retomou a palavra a partir de
44min35s da gravação. Não havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE passou
para a ORDEM DO DIA e, conforme pauta anunciada na última sessão, solicitou ao Sr.
1º Secretário que procedesse a leitura dos Pareceres CJR Nº 007, CRNMA Nº 001 e CFO
Nº 10/15, todos recomendando o prosseguimento na tramitação do PROJETO DE LEI Nº
001/15 (Autoriza o Poder Executivo a celebrar contratos, convênios ou quaisquer outros
tipos de ajustes necessários com o Estado de São Paulo, ARSESP e a SABESP, para as
finalidades e nas condições que especifica e dá outras providências), de autoria do Poder
Executivo. Terminada a leitura, o SR. PRESIDENTE colocou a matéria em discussão. O
VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ usou da palavra a partir de 52min20s da gravação. O VER.
EDNEY CAMPOS DOS SANTOS a partir de 01h02min27s da gravação. A VERª. SANDRA
REGINA DE ASSIS a partir de 01h07min30s da gravação. O VER. CRISTIAN LUIZ
CANDELÁRIA a partir de 01h18min31s da gravação. O SR. PRESIDENTE usou da palavra
a partir de 01h20min31s da gravação, em resposta ao requerimento do orador, para
adiamento da votação da matéria em debate, pelo prazo de quinze dias, esclarecendo que
todos os prazos para esta matéria foram vencidos, contudo, disse que poderia submeter seu
requerimento à deliberação do plenário, reiterando que os prazos para tramitação da
matéria, nesta Casa de Leis, estavam vencidos. O Orador retomou a palavra a partir de
01h21min12s da gravação e solicitou a suspensão desta sessão para discutirem a matéria.
Neste momento e usando da palavra pela ordem a partir de 01h21min23s da gravação, o
Ver. Claudinei José de Oliveira sugeriu prosseguir com a discussão da matéria e ao final,
o Sr. Presidente teria autonomia para decidir. O SR. PRESIDENTE usou da palavra a partir
de 01h21min36s da gravação, esclarecendo que daria prosseguimento à discussão e, ao
final, submeteria à deliberação do plenário, o requerimento para adiamento da votação da
matéria, pelo prazo de quinze dias, para então definir a continuidade da tramitação da
matéria. O Orador (Ver. Cristian Luiz Candelária) retomou a palavra a partir de
01h21min56s da gravação. Prosseguindo com a discussão, o VER. CLAUDINEI JOSÉ DE
OLIVEIRA usou da palavra a partir de 01h54min52s da gravação. O VER. MÁRIO
BARBOSA PINTO a partir de 01h34min10s da gravação. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS
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a partir de 01h38min53s da gravação. O VER. FRANCISCO MARCELO DE MORAIS
CORRÊA a partir de 01h41min45s da gravação. Passando a presidência ao VicePresidente, Ver. Francisco Marcelo de Morais Corrêa, o VER. PAULO AROUCA
SOBREIRA usou da palavra a partir de 01h48min28s da gravação. Retomando a
presidência e ninguém mais se manifestando, conforme acordado, o SR. PRESIDENTE
submeteu a única votação, o requerimento para adiamento da votação, por quinze dias, de
autoria do Ver. Cristian Luiz Candelária. Antes de iniciar a mencionada votação, usaram da
palavra, para encaminhamento de votação, os seguintes Vereadores: O VER. BENEDITO
LÉLIS RENÓ a partir de 01h58min55s da gravação. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE
OLIVEIRA
a partir de 02h02min54s da gravação, ainda da sua mesa, solicitou
esclarecimentos se o projeto ou o requerimento para seu adiamento seria votado, quando o
Sr. Presidente esclareceu que seria votado o requerimento para adiamento da votação do
Projeto de Lei Nº 001/15, quando o orador prosseguiu sua manifestação em tribuna. Neste
momento, sendo mais uma vez solicitada a palavra para encaminhamento de votação, o SR.
PRESIDENTE esclareceu, a partir de 02h06min54s da gravação, que abriu exceção para
uns e o faria para os demais, evitando discriminação, contudo, lembrou-lhes que, conforme
disposições regimentais, encaminhamento de votação é solicitado para votação da matéria
e não de requerimento para adiamento desta. Ato contínuo, concedeu a palavra para
encaminhamento de votação ao VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA que a usou a partir de
02h07min16s da gravação. Em seguida, o SR. PRESIDENTE submeteu à votação o
requerimento para adiamento da votação do Projeto de Lei Nº 001/15, por quinze dias, de
autoria do Ver. Cristian Luiz Candelária, o qual foi aprovado por unanimidade dos
presentes, ou seja, dez votos, dada a ausência da Verª. Deise Aparecida Corrêa Duque.
Terminada a votação, o SR. PRESIDENTE comunicou que a deliberação do Projeto de Lei
Nº 001/15 está adiada por quinze dias, contudo, lembrou aos Nobres Vereadores que a
matéria estaria nesta Casa de Leis à disposição de todos, solicitando-lhes se atentarem à
celebração do convênio como um todo e não apenas do seu Anexo-7. Prosseguindo e não
havendo mais pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia, o SR. PRESIDENTE passou
para a EXPLICAÇÃO PESSOAL e, considerando que os demais inscritos não quiseram
fazer uso da palavra, concedeu-a somente ao VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA que a
usou a partir de 02h11min47s da gravação. Não havendo mais oradores inscritos, o SR.
PRESIDENTE usou da palavra a partir de 02h12min23s da gravação, ressaltando que
algumas coisas vêm acontecendo com intenções políticas, contudo, elas devem ser
voltadas à população e não apenas ao interesse próprio. Acrescentou esperar que as
decisões desta Casa de Leis sejam voltadas para benefício da população, portanto, se
nesta data, foi prorrogada a deliberação de uma matéria, teve como objetivo a solução,
aprovação integral e culminar com benefício à população. Por fim, reiterou o convite da
Secretaria Municipal de Assistência Social e Conselho Municipal do Idoso, já apresentado
em plenário aos Vereadores, para prestigiarem o Concurso de Miss e Mister 3ª Idade, que
acontecerá no próximo dia dezesseis de maio, no Rancho Luso Brasileiro, a partir das vinte
e uma horas. 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 11 de Maio de 2015.
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:

1º SECRETÁRIO :
2º SECRETÁRIO :
A Ata supra foi ______________________ em Sessão Ordinária, realizada
em 18 de Maio de 2015.

