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ATA DA 24ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 24 de Agosto de 2015 - 3º Período da 16ª Legislatura. Aos
vinte e quatro dias do mês de Agosto do ano dois mil e quinze, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Vigésima Quarta 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 unânime dos Vereadores: Benedito
Lélis Renó, Claudinei José de Oliveira, Deise Aparecida Corrêa Duque, Francisco Marcelo
de Morais Corrêa – Vice-Presidente, Mário Barbosa Pinto, Paulo Roberto de Faria, Sandra
Regina de Assis e Sérgio dos Santos, e demais membros da Mesa Diretora, totalizando
onze 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, sem preceder
manifestação. Neste momento, o Ver. Paulo Roberto de Faria, requereu um minuto de
silêncio pelo passamento de seu sobrinho Fábio Dias, sepultado no final da semana anterior
a esta sessão, o qual foi de imediato acatado pelo Sr. Presidente. Dando prosseguimento
aos trabalhos, o SR. PRESIDENTE solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura
das matérias do EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus respectivos
despachos: PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 004/15 (Concede Medalha de
Mérito “Parceiros da Estância Turística de Salesópolis” ao Policial Militar André Luis
Candelária), de autoria do Ver. Cristian Luiz Candelária e outros – desp.: Às Comissões de
Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento; PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 008/15
(Dispõe sobre a proposta parcial do orçamento da Câmara Municipal, par ao exercício de
2016), de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal – desp.: À Comissão de Finanças
e Orçamento; REQUERIMENTOS, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 083 – Informar
se a estrutura metálica que serviria de cobertura para a quadra do PROLOP é de
propriedade da Municipalidade ou a quem pertence, se será retirada do local, como será
feita e por qual empresa, onde será instalada, e se há estudo ou intenção em reaproveitar
essa estrutura, do Ver. Cristian Luiz Candelária e outros; e 084/15 – Verificar a foto anexa e
prestar informações diversas acerca do planejamento com relação à passarela de acesso às
propriedades dos familiares do Sr. José Vitor Ribeiro, se será reconstruída ou destruída,
entre outros, do Ver. Benedito Lélis Renó – desp.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES,
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 146 – Interceder junto à Empresa Bandeirante
Energias do Brasil, objetivando a colocação de uma luminária em frente ao Nº 244 da Rua
Sebastião Nepomuceno da Silva, do Ver. Mário Barbosa Pinto; 147 – Viabilizar junto aos
setores competentes, a inscrição e participação de profissionais das Secretariais de
Educação e de Saúde, no Congresso Internacional de Educação Especial 2015 –
Descobrindo Potencialidades Criando Possibilidades; 148 – Determinar ao setor
competente, atender as demandas solicitadas através do Ofício UMAP (União dos
Moradores e Amigos do Bairro dos Pintos) Nº 13/2010, em sua íntegra, ambas do Ver.
Edney Campos dos Santos; 149 – Acionar a Empresa Bandeirante Energias do Brasil,
solicitando a implantação de postes, transformador, e adotar as demais medidas para
implantação de rede de energia elétrica na Rua Geraldo Miranda; 150 – Determinar uma
pesquisa no Distrito dos Remédios e, confirmadas as informações de inadequação e espaço
restrito para utilização dos aparelhos da Academia ao Ar Livre, viabilizar a transferência
destes equipamentos para a Pracinha entre a Praça Antonio de Souza Prado e a EE
Vereador Elisiário Pinto de Morais; 151 – Determinar o devido levantamento para identificar
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os funcionários e as funções insalubres e, consequentemente, determinar a equiparação
salarial com os demais ocupantes do mesmo cargo e pagamento do adicional, todas do Ver.
Claudinei José de Oliveira; 152 – Determinar às Secretariais Municipais de Assistência
Social e de Planejamento e Obras, esta última por sua área de Defesa Civil, vistoriarem a
residência da Sra. Maria Margarida dos Santos, no Km 01 da Estrada da Barra, a fim de
viabilizar a aquisição do material e disponibilizar mão-de-obra da própria Prefeitura, para
evitar uma tragédia; 153 – Notificar a empresa responsável pelo asfaltamento das ruas do
Bairro dos Carmonas, a refazer o serviço com a maior urgência; 154 – Determinar a pintura
de faixas de pedestres em todas as esquinas da Rua XV de Novembro e determinar o limite
de velocidade a 30 Km/hora nesta via, afixando placas em toda sua extensão; 155 –
Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a colocação de
luminária na Rua José Candelária e na esquina das Ruas José Dionízio e Benedito Bexiga
Filho; 156 – Determinar ao setor competente, podar a árvore localizada na esquina das
Ruas José Dionízio com a José Candelária; 157 – Determinar a construção de boca-de-lobo
ou canaleta para escoamento das águas pluviais que empoçam em frente ao Nº 236, de
propriedade do Sr. José Marcos, na Rua Benedita Rosária de Souza; e 158/15 – Reunir-se
ao Comando do 17º Batalhão da Polícia Militar, expondo a postura mal educada dos
Policiais Militares Freire e Erick, quando da abordagem no trânsito desta cidade, solicitando
orientar esses Militares a serem educados com os motoristas, expondo sua autoridade e
realizando o serviço que lhes cabe, sem humilhar as pessoas, todas do Ver. Sérgio dos
Santos – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente; OFÍCIO SGP Nº 3835/2015, do
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, respondendo o OF CM Nº 061, informando
que o Processo RGL Nº 7357/2011, relativo à demarcação das divisas entre os municípios
de Salesópolis e Biritiba Mirim já foi apreciado pela Comissão de Assuntos Metropolitanos e
Municipais, porém, permanece suspenso no aguardo da edição da Lei Federal mencionada
no Parágrafo 4º do Artigo 18 da Constituição Federal – desp.: Arquive-se ao Processo
Diverso Nº 248/15; COMUNICADOS sobre a liberação de recurso financeiro: do Ministério
da Educação: no valor de R$ 81.573,90 referente a Sexta Quota do FNDE – competência
07/2015; no valor de R$ 82.302,15 referente a Sétima Quota do FNDE – competência
08/2015; e para Alimentação Escolar - nos valores de R$ 5.124,00 para Ensino Médio; de
R$ 15.210,00 para Ensino Fundamental; de R$ 348,00 para EJA – Ensino Jovem Adulto, de
R$ 2.000,00 para Creche; de R$ 310,00 para AEE – Atendimento Educacional
Especializado – todos competência 08/2015 – desps.: Arquive-se, Plenário ciente.
Terminada a leitura das matérias do Expediente, considerando a Indicação 158/15 do Ver.
Sérgio dos Santos, o SR. PRESIDENTE comentou que, atendendo requerimento verbal do
Ver. Claudinei José de Oliveira, registrado na última sessão ordinária, logo no dia seguinte,
dia dezoito de agosto, encaminhou o OF CM Nº 069/15 ao Comandante do 17º Batalhão da
Polícia Militar, em Mogi das Cruzes, solicitando reunião para tratar sobre a atuação de
Policiais Militares do Destacamento local, requerendo ao Sr. 1º Secretário que procedesse a
leitura do referido documento. Em seguida, solicitou também a leitura do DESPACHO do
Poder Judiciário, referente ao mandado para demolição de todas as construções existentes
no loteamento conhecido como PROLOP – Programa de Loteamento Popular, prevista para
o dia vinte e sete de novembro de 2015, cuja cópia acabara de receber nesta data.
Ressaltou a relevância do assunto, motivando a leitura desse documento que, em síntese,
dispõe sobre o deferimento do efeito suspensivo da determinação de demolição das
construções, para evitar dano irreparável aos moradores do local, até o julgamento do
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recurso pela Câmara Reservada ao Meio Ambiente. Dando prosseguimento aos trabalhos,
concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ usou da
palavra a partir de 29min15s da gravação. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS a partir de
42min25s da gravação. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA a partir de 50min03s da
gravação. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO a partir de 01h01min09s da gravação. O VER.
FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA a partir de 01h07min40s da gravação. O
VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS a partir de 01h18min30s da gravação. O VER.
CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA a partir de 01h24min15s da gravação. Passando a
presidência ao Vice-Presidente, Ver. Francisco Marcelo de Morais Corrêa, usou da palavra
também o VER. PAULO AROUCA SOBREIRA a partir de 01h35min19s da gravação.
Retomando a presidência a partir de 01h43min50s da gravação, e não havendo mais
oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE passou para a ORDEM DO DIA e solicitou ao Sr.
1º Secretário que procedesse a leitura do Requerimento de Urgência Especial Nº 004/15.
Terminada a leitura, foi o mencionado requerimento submetido à votação, sendo aprovado
por unanimidade. Aprovada a urgência especial, o SR. PRESIDENTE solicitou ao Sr. 1º
Secretário que procedesse a leitura dos Pareceres CJR Nº 018/15 e CFO Nº 024/15
ambos referentes ao Projeto de Resolução Nº 007/15 (Dispõe sobre autorização para
devolução antecipada de saldo de duodécimos ao Poder Executivo), de autoria da Mesa
Diretora e, terminada a leitura, colocou a matéria em discussão. O VER. SÉRGIO DOS
SANTOS usou da palavra a partir de 01h51min45s da gravação. O VER. BENEDITO LÉLIS
RENÓ a partir de 01h52min53s da gravação. A VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS a partir
de 02h03min15s da gravação. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA a partir de
02h09min35s da gravação. O VER. FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA a partir
de 02h18min28s da gravação. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO a partir de 02h28min30s
da gravação. Passando a presidência ao Vice-Presidente, Ver. Francisco Marcelo de Morais
Corrêa, usou da palavra também o VER. PAULO AROUCA SOBREIRA a partir de
02h32min33s da gravação. Retomando a presidência a partir de 02h36min10s da gravação,
e ninguém mais se manifestando, o SR. PRESIDENTE submeteu à única votação o
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 07/15 (Dispõe sobre autorização para devolução
antecipada de saldo de duodécimos ao Poder Executivo), de autoria da Mesa Diretora, o
qual foi aprovado por unanimidade, ou seja, onze votos. Em seguida, o SR. PRESIDENTE
solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura do Parecer CFO Nº 025/15 referente
ao Projeto de Resolução Nº 008/15 (Dispõe sobre a proposta parcial do orçamento da
Câmara Municipal, para o exercício de 2016), de autoria da Mesa Diretora e, terminada a
leitura, submeteu a matéria à única discussão e votação, a qual foi aprovada por
unanimidade, sem preceder manifestação. Passando para a pauta publicada, o SR.
PRESIDENTE solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura dos Pareceres CJR Nº
016/15 e CFO Nº 022/15 referentes ao PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 005/15 (Dispõe
sobre a doação de veículo ao Poder Executivo Municipal da Estância Turística de
Salesópolis), e dos Pareceres CJR Nº 017/15 e CFO Nº 023/15, referentes ao PROJETO
DE RESOLUÇÃO Nº 006/15 (Dispõe sobre o acesso à informação e a aplicação da Lei
Federal Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011, no âmbito da Câmara Municipal da
Estância Turística de Salesópolis), ambos de autoria da Mesa Diretora. Terminada a leitura,
o SR. PRESIDENTE colocou em única discussão o PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 005/15
(Dispõe sobre a doação de veículo ao Poder Executivo Municipal da Estância Turística de
Salesópolis), de autoria da Mesa Diretora. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ usou da
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palavra a partir de 02h44min36s da gravação. Passando a presidência ao Vice-Presidente,
Ver. Francisco Marcelo de Morais Corrêa, usou da palavra também o VER. PAULO
AROUCA SOBREIRA a partir de 02h49min20s da gravação. Retomando a presidência a
partir de 02h51min30s da gravação, e ninguém mais se manifestando, o SR. PRESIDENTE
submeteu à única votação o PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 005/15 (Dispõe sobre a
doação de veículo ao Poder Executivo Municipal da Estância Turística de Salesópolis), de
autoria da Mesa Diretora, que também foi aprovado por unanimidade. Para concluir com a
pauta, o SR. PRESIDENTE colocou em única discussão o PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº
006/15 (Dispõe sobre o acesso à informação e a aplicação da Lei Federal Nº 12.527, de 18
de Novembro de 2011, no âmbito da Câmara Municipal da Estância Turística de
Salesópolis), também de autoria da Mesa Diretora e, passando novamente a presidência ao
Vice-Presidente, Ver. Francisco Marcelo de Morais Corrêa, o VER. PAULO AROUCA
SOBREIRA usou da palavra a partir de 02h53min10s da gravação. Retomando a
presidência a partir de 02h54min10s da gravação, e prosseguindo com a discussão da
matéria, concedeu a palavra ao VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ a partir de 01h54min33s da
gravação, contudo, o orador foi, por várias vezes, advertido pelo Sr. Presidente, por desviarse da matéria e reportar-se a matéria vencida. Ninguém mais se manifestando, foi o referido
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 006/15 (Dispõe sobre o acesso à informação e a aplicação
da Lei Federal Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011, no âmbito da Câmara Municipal da
Estância Turística de Salesópolis), de autoria da Mesa Diretora, submetido à votação,
sendo aprovada por unanimidade. Não havendo mais pauta a ser tratada na presente
Ordem do Dia, o SR. PRESIDENTE passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL e,
conforme livro de inscrição, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. SÉRGIO
DOS SANTOS usou da palavra a partir de 02h58min25s da gravação. O VER. MÁRIO
BARBOSA PINTO a partir de 03h08min00s da gravação. A VERª. DEISE APARECIDA
CORRÊA DUQUE a partir de 03h12min27s da gravação. O VER. CRISTIAN LUIZ
CANDELÁRIA a partir de 03h16min56s da gravação. Não havendo mais oradores inscritos,
o SR. PRESIDENTE usou da palavra a partir de 03h23min53s da gravação, agradecendo
os Nobres Pares pelas votações ocorridas nesta sessão e, àqueles que tiveram respeito
pelos Nobres Pares. 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 24 de Agosto de 2015.
PRESIDENTE

:

1º SECRETÁRIO :
2º SECRETÁRIO :
A Ata supra foi ______________________ em Sessão Ordinária, realizada
em 31 de Agosto de 2015.

