ATA DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO
SAPUCAÍ, REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2015
Aos nove dias do mês de novembro 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 17ª Sessão Ordinária do corrente ano legislativo. Presentes os
Vereadores: Paulo Cândido Ribeiro (Presidente), Jizelda Rangel Alves dos Santos (VicePresidente), 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, Jair Matias de Oliveira 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 17ª Sessão Ordinária do ano de
2015.” Em seguida o Presidente, Vereador Paulo Cândido Ribeiro colocou em votação
a dispensa das leituras das atas da 16ª Sessão Ordinária de 2015, 15ª Sessão
Extraordinária, 16ª Sessão Extraordinária, 17ª Sessão Extraordinária e 18ª Sessão
Extraordinária de 2015 que foi aprovada por todos os vereadores presentes. Na
sequência o Presidente, Vereador Paulo Cândido Ribeiro colocou em votação as atas
das 16ª Sessão Ordinária de 2015, 15ª Sessão Extraordinária, 16ª Sessão
Extraordinária, 17ª Sessão Extraordinária e 18ª Sessão Extraordinária de 2015 que
foram aprovadas 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 206/2015 do
Presidente Paulo Cândido Ribeiro para Prefeito Ildefonso Mendes Neto –
encaminhamento de matéria relativa à 18ª sessão Extraordinária; Ofício nº 205/2015
do Presidente Paulo Cândido Ribeiro para Prefeito Ildefonso Mendes Neto –
encaminhamento de relatório final; Convocação do Presidente Paulo Cândido Ribeiro
para Sessão extraordinária de 26 de outubro; Ofício nº 203/2015 do Presidente Paulo
Cândido Ribeiro para Conselheiro Presidente Primeira Câmara do Tribunal de Contas
do Estado de SP – Comunicação; Ofício nº 201/2015 do Presidente Paulo Cândido
Ribeiro para Tribunal de Contas de SP – Comunicado SDG nº 043/2015; Ofício nº
200/2015 do Presidente Paulo Cândido Ribeiro para Excelência Sr. Dr. Promotor
Salomão Sussumo Tanaka dos Santos – encaminhamento de relatórios finais; Ofício nº
199/2015 do Presidente Paulo Cândido Ribeiro para Prefeito Ildefonso Mendes Neto –
encaminhamento de matéria relativa à 16ª Sessão ordinária; Ofício nº 198/2015 do
Presidente Paulo Cândido Ribeiro e do presidente da Comissão de Orçamento e
Finanças Ver. José Donati Nunes – Convocação; Ofício nº 197/2015 do Presidente
Paulo Cândido Ribeiro para Prefeito Ildefonso Mendes Neto – Encaminhamento de
diplomas para sessão de posse Mirim; Ofício nº 196/2015 do Presidente Paulo Cândido
Ribeiro para Prefeito Ildefonso Mendes Neto – solicitação de informações.
Correspondências RECEBIDAS: Decreto nº 2873 do Prefeito Ildefonso Mendes Neto –
Revoga Decreto nº 2861 de 02/10/2015; Ofício nº 126/2015 da Secretária de Educação
Elaine Teixeira Xavier – Prefeito Mirim; Ofício nº 49/2015/SEI/COUN2/COUN/SCO1

ANATEL para Presidente Paulo Cândido Ribeiro – Disponibilização de Internet 4G em
São Bento do Sapucaí, Pedido de renuncia do Ver. Jair Matias de Oliveira – renúncia
função de Vice-Presidente da Mesa Diretora; Of. Nº 011/2015 – DECOM da Diretora
Rejane Marques para Presidente Paulo Cândido Ribeiro – Ofício nº 105/2015, da
Câmara Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí – SP – Moção de
Apoio nº 14/2015; E-mail de Walkyria Ferraz – Solicitação do espaço da Câmara para
reunião Extraordinária do COMTUR dia 29/10; Convite – IV Semana da Educação
Infantil; CONVITE para participar do encontro de trabalho dobre Carnaval 2016, na
Casa da Cultura Prof. Miguel Reale; Ofício nº 421/2015 do prefeito Ildefonso Mendes
Neto para Presidente Paulo Cândido Ribeiro – Encaminhamento Decreto 2873; Ofício
nº 395/2015 do Prefeito Ildefonso Mendes Neto para presidente Paulo Cândido
Ribeiro – solicitação; Ofício nº 001/2015/LST-SCI do Agente de Controle Interno Sr.
Leonardo Souza Tenório para Presidente Paulo Cândido Ribeiro – atos de pessoal da
Câmara Municipal; Assembléia legislativa Of. 244/2015-EGO/Lid. Do Líder dos
Democratas Dep. Estevam Galvão de Oliveira para Presidente Paulo Cândido Ribeiro –
encaminhamento; Requerimento do Sr. Mateus José da Silva para Presidente Paulo
Cândido Ribeiro; Equipe Revelando São Bento dos Membros Matheus Augusto
Venâncio, Maria Victória M. T. da Silva e Raul Cemenides da Silva para Câmara
Municipal – tomada de providência da Casa Legislativa quanto a atitude da Secretária
de Educação ter negado o transporte para D. Luzia e Congada e ter permito o
transporte para a Turma Sorriso do Bem; RDVP4/OF.150/15 – do Gerente do Setor
RVDP4 Sr. Valdir da Silva Cândido para Presidente Paulo Cândido Ribeiro – solicitação;
CONVITE – Fórum brasileiro de Turismo.
Foram feitas as leituras na íntegra:
RELATÓRIO FINAL DA CPI 01/2015 - Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo
Requerimento nº 19/2015 datado de 05/03/2015 de autoria dos vereadores Fábio Luiz
dos Santos Silva, José Donati Nunes, Altino de Paula Salgado, Jair Matias de Oliveira,
Ricardo Martins de Azevedo, Mateus José da Silva e Jucenéia Aparecida Pereira
Fernandes, lido e aprovado pelo plenário desta Câmara Municipal durante a 6ª Sessão
Ordinária realizada no dia 27 de abril de 2015, que objetiva a criação de CPI - Comissão
Parlamentar de Inquérito para as devidas apurações relativas ao armazenamento de
carnes com data de validade ultrapassada em escolas e no almoxarifado do Município;
ATO DE MESA N° 12/2015: Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar e
dá outras providências
Foram lidas as seguintes Indicações:
INDICAÇÃO N° 51/2015: Indica ao setor de saúde que quando a ambulância realizar o
transporte de doentes que seja determinado um enfermeiro ou um funcionário para
acompanhar o motorista;
INDICAÇÃO N° 52/2015: Indica providências com relação aos serviços da operadora
Claro que há mais de trinta dias não possibilita a realização e recebimento de
chamadas;
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INDICAÇÃO N° 53/2015: Indica a concessão de abono aos funcionários públicos do
Executivo Municipal;
Indicação n° 54/2015: Indica a concessão de abono aos funcionários públicos do
Legislativo Municipal.
Fizeram uso da TRIBUNA LIVRE:
Vereador Mateus José da Silva: explanou sobre o evento “Sorriso do Bem” realizado na
cidade e os boatos envolvidos; falou sobre a Saúde do município e fez solicitações ao
Presidente; comentou sobre a situação do município; falou sobre a situação do
governo federal; explanou sobre a ciclovia do Serrano; comentou sobre a CPI 01/2015;
Presidente, Vereador Paulo Cândido Ribeiro: explanou sobre a pasta da Saúde;
comentou sobre a iluminação pública municipal; parabenizou a equipe que organizou
o evento “Revelando São Bento”; falou do ofício do senhor Welington que solicitava
informação; explanou sobre o COMTUR; pediu às pessoas presentes para participarem
mais vezes;
Vereador José Donati Nunes: explanou acerca da Saúde do município; comentou sobre
o governo; falou de um caso de osseomelite no município; comentou sobre sua vida
pessoal e vida política; falou sobre a parte de curativo da cidade; falou de sua família,
de seus filhos; citou a funcionária da Prefeitura, Andreia, que disse que não havia certo
remédio no Posto de Saúde para uma munícipe; disse que não poderiam falar que de
sua parte faltou trabalho, respeito, e principalmente humanização com o próximo;
Vereador Fábio Luiz dos Santos Silva: comentou sobre o evento do “Sorriso do Bem”;
comentou sobre os secretários do município; disse que gostaria que encaminhasse ao
Ministério Público sobre a falta de recolhimento do FGTS dos funcionários públicos;
falou sobre a lei dos táxis que foi aprovada e não foi feita a licitação; falou de um dono
de pousada que sempre “metia o pau” em eventos e sons a agora não falou nada
porque a pousada dele estava cheia de artistas;
Vereador Jair Matias de Oliveira: disse que quando falava o povo dava risada, mas
achava que fazia parte; disse que quem mandava e desmandava na cidade era o
prefeito; disse que estava fazendo serviço de ambulância na cidade; falou que não era
contra as festas na cidade, mas também não apoiava porque achava que tinha que
abrir o Posto de Saúde primeiro; comentou que não foi à festa porque tinha vergonha,
era pobre; solicitou aos vereadores irem a São Paulo buscar recurso para a Saúde; se
disponibilizou a ajudar quem precisasse acerca da Saúde; disse que as médicas
cubanas foram embora e o doutor que estava atendendo disse que se não recebesse
não atenderia mais.
Foi discutido e votado o seguinte Projeto:
PROJETO DE LEI N° 203/2015: Autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com
o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria do Estado da Cultura – Emenda
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Aditiva 01 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação – Emenda aprovada por
unanimidade; – projeto aprovado por unanimidade.
Foram lidos, discutidos e votados os seguintes Requerimentos:
REQUERIMENTO N° 74/2015: Requerimento de informações ao Comando local da
Polícia Militar acerca da ausência de policiamento no “Revelando São Bento” haja vista
que os organizadores informaram que foi oficiada a corporação – aprovado por
unanimidade;
REQUERIMENTO N° 75/2015: Requerimento de informações acerca de diversos editais
de licitação para o mesmo objeto neste ano de 2015 – aprovado por unanimidade;
Foram lidas, discutidas e votadas as seguintes Moções:
MOÇÃO N° 20/2015: Moção de Congratulações à Comissão Organizadora “Equipe RSB
– Revelando São Bento”, formada pelos jovens Matheus Augusto Venâncio, Rafael
Tarcizo Gomes Trindade, Maria Victoria Magalhães Thomaz da Silva, Maria Clara
Thomaz da Rosa, Ana Isabel Gomes Trindade, Lara Marques de Sá Milani, Vitor Gabriel
Gomes e Wellington Victor de Carvalho Lima, pela iniciativa e sucesso do evento –
comentada pelo Vereador Ricardo Martins de Azevedo; – considerando que a referida
moção foi subscrita por todos os vereadores, em conformidade com o artigo 260,
parágrafo único do regimento interno estava aprovada automaticamente não sendo
necessária deliberação da matéria;
MOÇÃO N° 21/2015: Moção de pesar pelo falecimento do Senhor Luiz Gomes de Sene
– considerando que a referida moção foi subscrita por todos os vereadores, em
conformidade com o artigo 260, parágrafo único do regimento interno estava
aprovada automaticamente não sendo necessária deliberação da matéria.
O Presidente, Vereador Paulo Cândido Ribeiro submeteu à deliberação do plenário
para a realização de uma sessão extraordinária na sequência para a realização da
leitura dos Projetos de Lei n° 225 e 226/2015, uma vez que os mesmos não constavam
em pauta, mas o Executivo Municipal destacou a urgência dos mesmos, o que foi
aprovado por unanimidade.
Não havendo mais nada a tratar o Presidente, Vereador Paulo Cândido Ribeiro
encerrou a sessão proferindo: “Com as bênçãos de Deus, declaro encerrada a 17ª
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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