ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2019

Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, na Sala de Sessões da
Câmara Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí, Estado de São Paulo realizouse a 12ª Sessão Ordinária do corrente ano legislativo. Presentes os Vereadores: Mateus José da
Silva (Presidente), José Alencar Guimarães Nunes (Vice-Presidente), Fábio Luiz dos Santos Silva
(Primeiro Secretário), Benedito Donizete Sant'ana (Segundo Secretário), Altino de Paula Salgado,
Jair Matias de Oliveira, Jorge Luiz Pereira, Josiane Cristina da Silva Costa e Paulo Cândido Ribeiro.
Às dezenove horas o Presidente, Vereador Mateus José da Silva dando início aos trabalhos, soou
a campainha e proferiu: “Pela intercessão de São Bento e sob a proteção de Deus, declaro aberta
a 12ª Sessão Ordinária do ano de 2019.” Na sequência o Presidente, Vereador Mateus José da
Silva, colocou em votação a dispensa da leitura da ata da 11ª Sessão Ordinária, que foi aprovada
por unanimidade. Em seguida colocou em votação a ata da 11ª Sessão Ordinária, que foi
aprovada por unanimidade. Estava inscrita em pauta para fazer uso da Tribuna Livre a Senhora
Mariana Priscila Pereira, que disporia sobre o tema “Profissão de gari na Prefeitura e
Insalubridade”, advertiu a oradora que pelas normas regimentais esta possuía o prazo máximo
de dez minutos para fazer a exposição desejada não devendo evadir-se do tema, e destacou que
só podiam ser expostos assuntos de interesse coletivo, em conformidade com o artigo 311 do
regimento interno da Casa, vedado o patrocínio de causa particular, bem como a utilização de
expressões ofensivas e desrespeitosas para com este Parlamento e seus membros, sendo a
oradora responsável por suas palavras penal e civilmente. Passou a palavra à oradora que fez
sua exposição. Havia ainda em pauta inscrito para fazer uso da Tribuna Livre o Senhor Felipe de
Cássio Ferreira, que disporia sobre o tema “Esclarecimentos da Associação do Bairro do
Quilombo”, advertiu o orador que pelas normas regimentais este possuía o prazo máximo de
dez minutos para fazer a exposição desejada não devendo evadir-se do tema, e destacou que só
podiam ser expostos assuntos de interesse coletivo, em conformidade com o artigo 311 do
regimento interno da Casa, vedado o patrocínio de causa particular, bem como a utilização de
expressões ofensivas e desrespeitosas para com este Parlamento e seus membros, sendo o
orador responsável por suas palavras penal e civilmente. Passou a palavra ao orador que fez sua
exposição.
Foram lidas as correspondências do período: Correspondências Expedidas: Ofício nº 115/2019
do Presidente Mateus José da Silva e do Ver. Jorge Luiz Pereira para Chefe de Gabinete Osmar
Cassim Neto – Encaminha documentação afeta às áreas pertencentes à Fazenda do Estado;
Ofício nº 119/2019 do Presidente Mateus José da Silva e do Presidente da Comissão de
Orçamento e Finanças Ver. Paulo Cândido Ribeiro – Convocação para Audiência Pública; Pedido
de férias da Assistente de Comunicação Cláudia Cassettari para presidente Mateus José da Silva.
Correspondências Recebidas: Ofício nº 365/2019 do Prefeito Ronaldo Rivelino Venâncio para
Presidente Mateus José da Silva – Requerimento nº 58/2019; DIEx nº 03/2019 – JSM-004 da
Secretária da Junta de Serviço Militar Simone Tarcísia Ribeiro Silva para Presidente Mateus José
da Silva- Solicitação; Ofício nº 117/2019 do Presidente Mateus José da Silva para Prefeito
Ronaldo Rivelino Venâncio – Encaminhamento; Ofício nº 122/2019 do Presidente Mateus José
da Silva para Presidente do Conselho de Defesa do Meio Ambiente – Solicitação de
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manifestação; Ofício nº 121/2019 do Presidente Mateus José da Silva para Prefeito Ronaldo
Rivelino Venâncio - proposta orçamentária para o exercício de 2020; Ofício nº 120/2019 do
Presidente Mateus José da Silva e do Ver. Paulo Cândido Ribeiro para Prefeito Ronaldo Rivelino
Venâncio – Providências no receptivo do Monumento Natural Estadual Pedra do Baú-MONA;
Ofício nº 367/2019 do Prefeito Ronaldo Rivelino Venâncio para Presidente Mateus José da Silva
– Requerimento nº 65/2019; Ofício nº 003/2019 da Secretária de Agricultura e Meio Ambiente
Maria Beatriz Taddei e Pinto Ferreira Coelho para Presidente Mateus José da Silva – Indicação
para representante e de um suplente para o Conselho de Resíduos Sólidos; Ofício nº 12/2019 da
Contadora Municipal Carina Aparecida Santos para Presidente Mateus José da Silva –
Encaminhamento de balancetes de receitas e despesas referentes a Julho/2019; Ofício nº
373/2019 do Prefeito Ronaldo Rivelino Venâncio para Presidente Mateus José da Silva –
Solicitação de reunião; Ofício nº 372/2019 do Prefeito Ronaldo Rivelino Venâncio para
Presidente Mateus José da Silva – Anexos do projeto de Lei nº 216/2019; Ofício nº 369/2019 do
Prefeito Ronaldo Rivelino Venâncio para Presidente Mateus José da Silva – Envio de Leis;
Ofício/SMS nº 06/2019 do Prefeito Ronaldo Rivelino Venâncio para Presidente Mateus José da
Silva – Solicitação.
Foi lido na íntegra:
Parecer TC-006563/989/16 – Contas Prefeitura Municipal – Exercício 2017.
Foram lidos os seguintes Requerimentos:
REQUERIMENTO N° 73/2019: Requerimento de informações acerca das contratações de
empresas especializadas na elaboração de Projetos de Obras para o Executivo Municipal nos
anos de 2014, 2015, 2016 e 2017;
REQUERIMENTO N° 74/2019: Requerimento de informações diversas acerca do 187º Aniversário
de São Bento do Sapucaí e da 10ª GABEN realizados de 15 a 18 de agosto do corrente ano;
REQUERIMENTO N° 75/2019: Requerimento de informações acerca da obra da ciclovia da
Avenida Sebastião Ferreira dos Santos;
REQUERIMENTO N° 76/2019: Requerimento de informações acerca das obras da arquibancada
do Estádio Municipal Benedito Gomes de Souza.
Foram lidas as seguintes Moções:
MOÇÃO N° 14/2019: Moção de Pesar pelo falecimento do Senhor Francisco Donizeti Pereira;
MOÇÃO N° 15/2019: Moção de Congratulações ao Senhor Prefeito Municipal e demais
responsáveis pela organização e realização do 187º Aniversário de São Bento do Sapucaí e da
10ª GABEN realizados de 15 a 18 de agosto do corrente ano;
MOÇÃO N° 16/2019: Moção de Congratulações à Senhora Municipal de Educação, Senhora
Aurora Marigilda da Rosa Santos, pelo excelente desempenho na Direção da Pasta da Educação
do Município.
Foram lidas as seguintes Indicações:
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INDICAÇÃO N° 151/2019: Indica instalação de tela de segurança nas extremidades da Ponte da
Avenida Sebastião Ferreira dos Santos;
INDICAÇÃO N° 152/2019: Indica melhorias no calçamento da Avenida Nossa Senhora Aparecida
e Rua Benedito Pereira Goulart;
INDICAÇÃO N° 153/2019: Indica implantação de pavimentação asfáltica da Avenida Nossa
Senhora Aparecida e Rua Benedito Pereira Goulart;
INDICAÇÃO N° 154/2019: Indica instalação de seis luminárias na Estrada Municipal José Marques
da Rosa – Bairro do Serrano;
INDICAÇÃO N° 155/2019: Indica limpeza rotineira na Rua Primavera – Bairro Campo do
Monteiro;
INDICAÇÃO N° 156/2019: Indica instalação de duas luminárias na Ponte de acesso ao Bairro do
Sítio;
INDICAÇÃO N° 157/2019: Indica instalação de lombada na Estrada Geraldo de Souza Dias –
Bairro do Sítio;
INDICAÇÃO N° 158/2019: Indica limpeza rotineira dos Pontos de Ônibus de nosso Município;
INDICAÇÃO N° 159/2019: Indica construção de um ponto de ônibus nas proximidades da Igreja
do Bairro do Sítio;
INDICAÇÃO N° 160/2019: Indica construção de banheiros públicos nas praças do Município;
INDICAÇÃO N° 161/2019: Indica instalação de bebedouro no Terminal Rodoviário Municipal;
INDICAÇÃO N° 162/2019: Indica instalação de lixeiras no Bairro do Rancho Fundo;
INDICAÇÃO N° 163/2019: Indica reforço da sinalização horizontal de trânsito do Município;
INDICAÇÃO N° 164/2019: Indica troca das grandes lixeiras localizadas nas imediações do
Mercado Municipal.
Fizeram uso da Tribuna os seguintes Vereadores:
Vereador Altino de Paula Salgado: comentou sobre a situação dos garis; ressaltou a situação do
cemitério; parabenizou o munícipe Felipe pela explanação na tribuna e parabenizou as
associações do município; lamentou o fato de se desmarcar consulta médica em razão de carro
da Saúde participar do desfile do aniversário da cidade; cobrou mais atenção do Poder Público
para o Recanto São Benedito; solicitou do Presidente da Câmara para cobrar melhorias para os
garis;
Presidente, Vereador Mateus José da Silva: lamentou a situação dos garis e declarou apoio a
esta classe; comentou a fala do munícipe Felipe, em tribuna, e sobre as associações de bairros
do município; citou a festa realizada por ocasião do aniversário da cidade; ofereceu apoio aos
garis;
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Vereador Fabio Luiz dos Santos Silva: comentou sobre a situação dos garis e ofereceu-lhes apoio;
cobrou iluminação para o Cruzeiro; citou a situação da ciclovia na Avenida Sebastião de Mello
Mendes; explanou sobre a arquibancada do campo; comentou sobre a Gaben e parabenizou o
Rodeio; citou a quantidade de alimentos arrecadados na referida festa;
Vereador José Alencar Guimarães Nunes: comentou a situação dos garis; citou o folder que
explica os materiais que são recicláveis e os que não são recicláveis; parabenizou às pessoas do
bairro do Quilombo e enfatizou o trabalho das associações; agradeceu os comentários e elogios
sobre a Gaben e explanou detalhadamente sobre a referida festa;
Vereador Jair Matias de Oliveira: direcionou-se à Mariana, que se expôs na Tribuna e
manifestou-lhe o seu apoio, igualmente ao senhor Felipe, que também fez uso da Tribuna;
comentou sobre a propositura que apresentou na sessão anterior sobre o Mona; agradeceu o
prefeito pela festa realizada da Gaben; cobrou reconhecimento ao trabalho do prefeito;
Vereador Paulo Cândido Ribeiro: parabenizou o Prefeito pelas contas aprovadas em 2017,
também cumprimentou a Secretária de Educação e Vice-Prefeita e Secretária de Saúde pelas
aplicações corretas em suas pastas; disse de seu ofício para extensão de atendimento dos
Correios para diversos bairros; citou a cobrança dos moradores do bairro do Sítio para uma
quadra de esportes e equipamentos de academia ao ar livre; comentou a situação da Santa Casa
que estava com déficit orçamentário; explanou sobre a reiteração das mesmas proposituras;
comentou do atendimento de suas proposituras pelo Executivo; citou a situação da quadra do
Bairro do Quilombo; falou das ruas que estão sem nome no bairro do Quilombo;
Vereador Jorge Luiz Pereira: congratulou a Mariana, que explanou em Tribuna, e também a
diretoria da associação dos moradores do Bairro do Quilombo; parabenizou o diretor de Obras
pelo serviço realizado no Bairro do Sítio; desejou que a via no Paiol Velho fosse arrumada;
elogiou a festa da Gaben e agradeceu aos funcionários públicos; ressaltou a roda de conversa,
em que participou, sobre a agricultura no município; disse da reunião do Comitê de Bacias em
que participou aparteado pela Vereadora Josiane Cristina da Silva Costa que manifestou seu
apoio aos munícipes que explanaram em Tribuna, parabenizou a festa da Gaben realizada e citou
a questão do carro cancelado para levar munícipe em consulta médica; aparteado pelo Vereador
Altino de Paula Salgado.
Foram discutidos e votados os seguintes Projetos:
PROJETO DE LEI N° 214/2019: Dispõe sobre a suplementação de verba do orçamento vigente –
comentado pelo Vereador Paulo Cândido Ribeiro – votação nominal em conformidade com os
artigos 289 e seguintes do Regimento Interno, assim os vereadores responderiam “sim” se
favoráveis ao referido projeto, e “não” se contrários. Votação nominal procedida pelo Vereador
Fabio Luiz dos Santos Silva, Primeiro Secretário, que apregoou os Vereadores em ordem
alfabética. Ao final o Presidente, Vereador Mateus José da Silva apurou a aprovação do referido
projeto por nove (9) votos “sim”.
Foram discutidos e votados os seguintes Requerimentos:
REQUERIMENTO N° 73/2019: Requerimento de informações acerca das contratações de
empresas especializadas na elaboração de Projetos de Obras para o Executivo Municipal nos
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anos de 2014, 2015, 2016 e 2017 – comentado pelo Vereador Paulo Cândido Ribeiro, Vereador
Jorge Luiz Pereira – Aprovado por unanimidade;
REQUERIMENTO N° 74/2019: Requerimento de informações diversas acerca do 187º Aniversário
de São Bento do Sapucaí e da 10ª GABEN realizados de 15 a 18 de agosto do corrente ano Aprovado por unanimidade;
REQUERIMENTO N° 75/2019: Requerimento de informações acerca da obra da ciclovia da
Avenida Sebastião Ferreira dos Santos - Aprovado por unanimidade;
REQUERIMENTO N° 76/2019: Requerimento de informações acerca das obras da arquibancada
do Estádio Municipal Benedito Gomes de Souza - Aprovado por unanimidade.
Foram discutidas e votadas as seguintes Moções:
MOÇÃO N° 14/2019: Moção de Pesar pelo falecimento do Senhor Francisco Donizeti Pereira considerando que a Moção foi subscrita pela maioria absoluta dos vereadores deste legislativo,
em obediência ao artigo 260, Parágrafo Único do Regimento Interno, estava a moção aprovada
automaticamente, não sendo necessário que deliberassem acerca da matéria;
MOÇÃO N° 15/2019: Moção de Congratulações ao Senhor Prefeito Municipal e demais
responsáveis pela organização e realização do 187º Aniversário de São Bento do Sapucaí e da
10ª GABEN realizados de 15 a 18 de agosto do corrente ano - considerando que a Moção foi
subscrita pela maioria absoluta dos vereadores deste legislativo, em obediência ao artigo 260,
Parágrafo Único do Regimento Interno, estava a moção aprovada automaticamente, não sendo
necessário que deliberassem acerca da matéria;
MOÇÃO N° 16/2019: Moção de Congratulações à Senhora Municipal de Educação, Senhora
Aurora Marigilda da Rosa Santos, pelo excelente desempenho na Direção da Pasta da Educação
do Município – comentada pelo Vereador Jorge Luiz Pereira - votação nominal em conformidade
com os artigos 289 e seguintes do Regimento Interno, assim os vereadores responderiam “sim”
se favoráveis à referida moção, e “não” se contrários. Votação nominal procedida pelo Vereador
Fabio Luiz dos Santos Silva, Primeiro Secretário, que apregoou os Vereadores em ordem
alfabética. Ao final o Presidente, Vereador Mateus José da Silva apurou a aprovação da referida
moção por nove (9) votos “sim”.
O Vereador Fabio Luiz dos Santos Silva pediu questão de ordem para fazer suas considerações
finais.
Não havendo mais nada a tratar o Presidente, Vereador Mateus José da Silva encerrou a sessão
proferindo: “Com as bênçãos de Deus, declaro encerrada a 12ª Sessão Ordinária da legislatura
de 2019.”. Determinou ao secretário para lavrar a presente ata, a qual, após lida e aprovada pelo
Plenário, vai assinada pela Mesa Diretora.
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