ATA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ,
REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO DE 2015
Aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, na Sala de Sessões da Câmara
Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí, Estado de São Paulo, realizou-se a 15ª
Sessão Ordinária do corrente ano legislativo. Presentes os Vereadores: Paulo Cândido Ribeiro
(Presidente), Jair Matias de Oliveira (Vice-Presidente), Juceneia Aparecida Pereira Fernandes (1ª
Secretária), Mateus José da Silva (2º Secretário), Altino de Paula Salgado, Fabio Luiz dos Santos
Silva, Ricardo Martins de Azevedo, Jizelda Rangel Alves dos Santos e José Donati Nunes. Às
dezenove horas, havendo os Vereadores acima citados, o Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Vereador Paulo Cândido Ribeiro soou a campainha e proferiu: “Pela intercessão de São Bento e sob
a proteção de Deus, declaro aberta a 15ª Sessão Ordinária do ano de 2015.” Em seguida o
Presidente, Vereador Paulo Cândido Ribeiro colocou em votação a dispensa da leitura da ata da 14ª
Sessão Ordinária de 2015 que foi aprovada por todos os vereadores presentes. Na sequência o
Presidente, Vereador Paulo Cândido Ribeiro colocou em votação a ata da 14ª Sessão Ordinária de
2015 que foi aprovada por unanimidade. Em seguida submeteu à deliberação do plenário
autorização para que a Primeira Secretária, Vereadora Juceneia Aparecida Pereira Fernandes,
fizesse a leitura sentada excepcionando as regras do artigo 186, inciso terceiro do regimento
interno, o que foi aprovado por unanimidade. Na sequência a Vereadora Juceneia Aparecida
Pereira Fernandes, Primeira Secretária, fez a leitura das correspondências do período.
Correspondências Expedidas: Ofício nº 181/2015 do Presidente Paulo Cândido Ribeiro para Prefeito
Ildefonso Mendes Neto – encaminhamento de comunicação do Sr. Ildon Ferreira da Cunha; Ofício
nº 182/2015 do Presidente Paulo Cândido Ribeiro para Prefeito Ildefonso Mendes Neto –
encaminhamento de matéria relativa à 14ª Sessão Ordinária; Ofício nº 183/2015 do Presidente
Paulo Cândido Ribeiro para Prefeito Ildefonso Mendes Neto – Encaminhamento de anexo a
Requerimento; Ofício nº 184/2015 do Presidente Paulo Cândido Ribeiro para Prefeito Ildefonso
Mendes Neto – encaminhamento de comunicação; Ofício nº 185/2015 do Presidente Paulo
Cândido Ribeiro e do Presidente da Comissão de orçamento e Finanças Ver. José Donati Nunes para
Prefeito Ildefonso Mendes Neto – Convocação para aprovação do projeto nº 219. Correspondências
Recebidas: SABESP RVA16 - 149/2015 - do Departamento Ad. E Financeiro do Vale do Paraíba - RVA
da Sra. Ana Maria Oliveira da Cunha Castro para Presidente Paulo Cândido Ribeiro – prestação de
serviços da Sabesp; SBAM - Curso sobre aprovação e regularização de loteamentos; Solicitação do
Sr. Wellington Victor de Carvalho Lima – Lei Ordinária nº 564 de fevereiro de 1988; Requerimento
nº 04/2015 do Dr. Claudino Barbosa – referente ao Sebastião Adelson Quintanilha que está
sofrendo com as atitudes do chefe do poder Executivo; MASTERLEGIS - Encontro Nacional de
Vereadores em Fortaleza/CE; Comitê de Bacias Hidrográficas da Serra da Mantiqueira Ofício CBHSM SE 054/2015 do Secretário Executivo Nazareno Mostarda Neto para Presidente Paulo Cândido
Ribeiro – solicitação para uso das dependências da Câmara; Ministério Público do Estado de São
Paulo Ofício nº 364/2015 – Ref. IC nº 346/2015 do Promotor de justiça Excelentíssimo Sr. Promotor
Salomão Sussumo Tanaka dos Santos para Presidente Paulo Cândido Ribeiro – encaminhamento de
documentação solicitada; Requerimento do Sr. Rosalvo José Goulart para Presidente Paulo Cândido
Ribeiro – pedido para que o Executivo promulgue o Edital para Taxistas; Requerimento da
Assistente Legislativo Andrea da Rosa Leite Souza – Pedido de quinquênio; ABRACAM Associação
Brasileira de Câmaras Municipais Ofício nº 317/2015 – Evento Outubro Rosa – 1º Encontro nacional
de Vereadoras; Texto enviado por Alexandre – Parabéns São Bento do Sapucaí; Seminário Brasileiro
e Prefeitos – Instituto Tiradentes; Ofício Circular nº 37/2015 - Secretaria Municipal e Saúde e
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Saneamento da Secretária de Saúde Ângela Maria Azeredo Machado – informação; Ofício nº
362/2015 do Prefeito Ildefonso Mendes Neto para Presidente Paulo Cândido Ribeiro –
requerimento nº 64/2015; ATA Reunião Ordinária do COMTUR dia 15/09/2015, Ofício nº 116/2015
– SME da Secretária de Educação Elaine Cristina Teixeira Xavier – Prefeito Mirim.
Foram lidos os seguintes Projetos:
PROJETO DE LEI N° 216/2015: Dá nova redação ao art. 5º da Lei Complementar nº 1.395 de 20 de
outubro de 2009;
PROJETO DE LEI N° 218/2015: Concede anistia de multa e juros de mora nas dívidas tributárias,
inscritas em dívida ativa ou não, e dá outras providências;
PROJETO DE LEI N° 220/2015: Estima a receita e fixa a despesa do município de São Bento do
Sapucaí - Estado de São Paulo - para o exercício financeiro de 2016.
Foi lido, nos termos do artigo 114, parágrafo único do regimento interno, o Relatório Final da CIP
01/2015, criada pelo Ato 05 de 29/06/2015.
Foi lido, nos termos do artigo 114, parágrafo único do regimento interno, o Relatório Final da CIP
02/2015, criada pelo Ato 07 de 10/08/2015.
Fizeram uso da TRIBUNA LIVRE os seguintes vereadores:
Presidente, Vereador Paulo Cândido Ribeiro: comentou sobre o Projeto de Lei n° 219/2015;
explanou sobre a prefeitura e o prefeito; comentou sobre os projetos de leis. Lembrou indicações
feitas pela Casa. Comentou de suas denúncias; falou da falta de repasse da prefeitura às entidades.
Falou sobre a administração anterior. Comentou sobre os trabalhos da Câmara, as sessões
ordinárias e extraordinárias realizadas e a serem realizadas. Comentou sobre a lei do plano de
carreira dos funcionários públicos. Elogiou os funcionários da Câmara Municipal. Disse sobre o
requerimento a ser votado acerca dos veículos da Saúde. Repudiou atitude da secretária de saúde
que não conseguiu pagar documentos dos veículos da saúde. Falou da reprovação das contas da
prefeitura pelo Tribunal de Contas e multas diversas à prefeitura; disse que o promotor pediu o
bloqueio de bens do prefeito, bloqueio do precatório e que já foram pagos mais de dois milhões de
reais e ainda faltavam mais de dois milhões de reais para serem pagos. Explicou o motivo da dívida
do precatório. Agradeceu a presença do pessoal do SESI/SENAI e explicou que seria votada a Moção
para repudiar o governo federal e disse que faria vários encaminhamentos da referida moção;
Vereador Mateus José da Silva: pediu desculpas pelos seus erros de leitura. Disse que gostaria de
estar discutindo o aumento do salário e não o salário dos funcionários da prefeitura. Explicou que
trabalhava na CATI, era funcionário público há 25 anos e explanou um pouco a respeito. Disse da
importância em saber administrar, que dinheiro público tinha que ser pensado e bem aplicado;
enfatizou que nenhum vereador ficou feliz com a falta de pagamento dos funcionários municipais.
Explicou que o projeto de lei chegou aqui dia 16. Explanou sobre a vida pública do prefeito e que
este sabia melhor que ele sobre as normas e trâmites da Câmara. Pediu desculpa aos presentes se
falhou em algum lugar, mas acreditava que não. Desejou que essa situação de falta de pagamento
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não acontecesse mais e que os funcionários públicos fossem mais respeitados e tivessem melhores
condições;
Vereador Jair Matias de Oliveira: comentou sobre seu trajeto na Câmara. Parabenizou o Vereador
José Donati Nunes, Vereador Altino de Paula Salgado e Vereador Mateus José da Silva e disse que
tinha que pagar pelos seus erros e deixaria sua cadeira de vice-presidência. Explicou que entrou
nesta Casa para olhar pelo povo e não baixaria a sua cabeça. Comentou sobre a situação dos
funcionários da prefeitura. Criticou a Câmara por ter aprovado projetos que aumentou o número
de funcionários da prefeitura. Ficou à disposição da população para qualquer ajuda.
Foram lidos, discutidos e votados os seguintes Requerimentos:
REQUERIMENTO N° 67/2015: Requerimento de informações sobre a exigência de instalação de
fossa séptica no exíguo prazo de 30 dias – Aprovado por unanimidade;
REQUERIMENTO N° 68/2015: Requerimento de informações sobre a iluminação do campo de
futebol – Aprovado por unanimidade;
REQUERIMENTO N° 69/2015: Requerimento de informações acerca da regularidade dos
Certificados de Registros e Licenciamentos dos Veículos (CRLV) lotados na Secretaria de Saúde –
Aprovado por unanimidade;
REQUERIMENTO N° 70/2015: Requerimento de informações acerca das questões trazidas pelo
Senhor Sebastião Adelson Quintanilha – Aprovado por unanimidade.
Foram lidas, discutidas e aprovadas as seguintes Moções:
MOÇÃO N° 18/2015: Moção de repúdio contra a proposta do governo de redução dos recursos do
Sistema S – Votação nominal procedida pela Vereadora Juceneia Aparecida Pereira Fernandes,
Primeira Secretária, que apregoou os Vereadores em ordem alfabética. Ao final o Presidente,
Vereador Paulo Cândido Ribeiro, apurou a aprovação do Projeto por nove (9) votos “sim”;
MOÇÃO N° 19/2015: Moção de Congratulações aos Senhores José de Barros Pereira, Reinaldo do
Prado Oliveira e Expedito do Prado Oliveira pela dedicação dispensada graciosamente à realização
de festividades religiosas – moção comentada pelo Vereador Mateus José da Silva, Vereador José
Donati Nunes, Vereador Altino de Paula Salgado, Presidente, Vereador Paulo Cândido Ribeiro –
Moção subscrita por todos os vereadores, em obediência artigo 260, ao parágrafo único do
Regimento Interno aprovada automaticamente, não sendo necessária deliberação.
Foram discutidos e votados os seguintes Projetos:
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 177/2015: Altera diversos dispositivos da Lei Complementar
nº 1.473 de 15 de dezembro de 2010 – Emenda Substitutiva n° 01 da Comissão de Constituição,
Justiça e Redação - Votação nominal da Emenda Substitutiva procedida pela Vereadora Juceneia
Aparecida Pereira Fernandes, Primeira Secretária, que apregoou os Vereadores em ordem
alfabética. Ao final o Presidente, Vereador Paulo Cândido Ribeiro, apurou a aprovação do Projeto
por nove (9) votos “sim”.
3

Como extrapolou o horário de duração da sessão, o Presidente, Vereador Paulo Cândido Ribeiro
submeteu ao plenário a continuidade da sessão, o que foi aprovado por unanimidade.
O Presidente, Vereador Paulo Cândido Ribeiro submeteu ao plenário o adiantamento da votação do
Projeto de Lei n° 219/2015, o que foi aprovado por unanimidade.
PROJETO DE LEI N° 219/2015: Dispõe sobre a abertura de crédito adicional à LOA e acrescenta
ações, projetos, atividades, metas e objetivos na lei de diretrizes orçamentárias – LDO – e no PPA
do município de São Bento do Sapucaí para o exercício de 2015. Projeto comentado pelo Vereador
José Donati Nunes, Vereador Jair Matias de Oliveira. Votação nominal procedida pela Vereadora
Juceneia Aparecida Pereira Fernandes, Primeira Secretária, que apregoou os Vereadores em ordem
alfabética. Ao final o Presidente, Vereador Paulo Cândido Ribeiro, apurou a aprovação do Projeto
por nove (9) votos “sim”.
PROJETO DE LEI N° 212/2015: Dispõe sobre a abertura de crédito adicional à LOA e acrescenta
ações, projetos, atividades, metas e objetivos na lei de diretrizes orçamentárias – LDO – e no PPA
do município de São Bento do Sapucaí para o exercício de 2015. Votação nominal procedida pela
Vereadora Juceneia Aparecida Pereira Fernandes, Primeira Secretária, que apregoou os Vereadores
em ordem alfabética. Ao final o Presidente, Vereador Paulo Cândido Ribeiro, apurou a aprovação
do Projeto por nove (9) votos “sim”.
Foi lida a seguinte Indicação:
INDICAÇÃO N° 50/2015: Indica mudança da academia ao ar livre.
O Presidente, Vereador Paulo Cândido Ribeiro convocou os vereadores para uma sessão
extraordinária a ser realizada no dia 19 de outubro, às 18 horas para leitura dos Projetos de Lei n°
221, 222 e 223/2015 de autoria do Executivo Municipal e a deliberação dos Projetos de Lei n° 150,
203, 208, 209, 210 e 214/2015 de autoria do Executivo Municipal.
O Presidente, Vereador Paulo Cândido Ribeiro pediu à senhora Claudineia Castro para receber a
Moção n° 18/2015 das mãos do Vereador José Donati Nunes.
Não havendo mais nada a tratar o Presidente, Vereador Paulo Cândido Ribeiro encerrou a sessão
proferindo: “Com as bênçãos de Deus, declaro encerrada a 15ª Sessão Ordinária da legislatura de
2015.”. Determinou à secretária para lavrar a presente ata, a qual, após lida e aprovada pelo
Plenário, vai assinada pela Mesa Diretora.
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