ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ,
REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2016
Aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, na Sala de Sessões da
Câmara Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí, Estado de São Paulo,
realizou-se a 9ª Sessão Ordinária do corrente ano legislativo. Presentes os Vereadores:
Paulo Cândido Ribeiro (Presidente), Jizelda Rangel Alves dos Santos (Vice-Presidente),
Fabio Luiz dos Santos Silva (Primeiro Secretário), Mateus José da Silva (Segundo
Secretário), Altino de Paula Salgado, Jair Matias de Oliveira, José Donati Nunes,
Juceneia Aparecida Pereira Fernandes e Ricardo Martins de Azevedo. 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 8ª Sessão
Ordinária do ano de 2016.” Em seguida o Presidente, Vereador Paulo Cândido Ribeiro
colocou em votação a dispensa da leitura da ata da 8ª Sessão Ordinária, que foi
aprovada por todos os vereadores presentes. Na sequência o Presidente, Vereador
Paulo Cândido Ribeiro colocou em votação a ata da 8ª Sessão Ordinária, que foi
aprovada por todos os vereadores presentes.
O munícipe senhor José Carlos Camargo dos Santos fez uso da Tribuna Livre para
dispor sobre questões referentes a melhorias na rua Castelo Branco.
Foram lidas as correspondências do período: Correspondências Expedidas: Ofício nº
98/2016 do Presidente Paulo Cândido Ribeiro para Gerente da agência Vicente Paula
da Rosa – encaminhamento de resposta do chefe do DEOPE – Ofício –
1698/2016/VIPOS; Ofício nº 97/2016 do Presidente Paulo Cândido Ribeiro para Dr.
João Jacób Sá de Toledo – encaminhamento de Comunicação (Ofício Circular 12/2016
– Vereador Fábio Luiz dos Santos); Ofício nº 96/2016 do Presidente Paulo Cândido
Ribeiro para Prefeito Ildefonso Mendes Neto – encaminhamento de matéria relativa à
8ª Sessão Ordinária; Ofício nº 95/2016 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 Audiência Pública; Ofício nº 93/2016 do
Presidente Paulo Cândido Ribeiro para Prefeito Ildefonso Mendes Neto –
encaminhamento; Ofício nº 092/2016 do Presidente Paulo Cândido Ribeiro para
Fernando Carlos de Oliveira – resposta de Requerimento com protocolo nº 120/2016;
Ofício nº 90/2016 do Presidente Paulo Cândido Ribeiro e do Presidente da Comissão
José Donati Nunes – Convocação; Ofício nº 99/2016 do Presidente Paulo Cândido
Ribeiro para Secretária de Educação Aurora Marigilda da Rosa Santos – Nomeação de
membro para CME; Ofício nº 080/2016 do Presidente Paulo Cândido Ribeiro para
Presidente do Conselho Diretor da ANATEL João Batista de Rezende –
Encaminhamento de Moção nº 06/2016; Ofício nº 079/2016 do Presidente Paulo
Cândido Ribeiro para TELEFÔNICA – Encaminhamento de Moção nº 06/216; Ofício nº
078/2016 do Presidente Paulo Cândido Ribeiro para Aurora Marigilda da Rosa Encaminhamento de Moção nº 04/216; Ofício nº 077/2016 do Presidente Paulo
Cândido Ribeiro para Lúcia Marilda da Almeida Prado - Encaminhamento de Moção nº
02/2016; Requerimento nº 23/2016 dos vereadores Mateus José da Silva e Fábio Luiz
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dos Santos – Convocação; Ofício nº 94/2016 do Presidente Paulo Cândido Ribeiro para
prefeito Ildefonso Mendes Neto – solicitação; Ofício Circular nº 13/2016 do Ver. Fábio
Luiz dos Santos para Presidente Paulo Cândido Ribeiro – solicitação. Correspondências
Recebidas: Câmara Municipal de Taubaté Ofício nº 022/2016 do Vereador Carlos
Peixoto para Presidente Paulo Cândido Ribeiro – solicitação; Do Sr. Mario Antonio
Azevedo Ribeiro para Presidente Paulo Cândido Ribeiro – Solicitação de áudio da
Sessão ordinária do dia 09/05/2016; Instituto Capacitar do Presidente Clésio Múcio
Drumond para Presidente Paulo Cândido Ribeiro – Convite; Do Deputado Carlão
Pignatari para Câmara de São Bento do Sapucaí – Sessão Solene: Dia Mundial do meio
Ambiente e a Campanha Saneamento para todos; CATI - Governo do Estado de São
Paulo – Carta NPM/SB-nº 025/2016 - da Assistente de Planejamento – NPM/SB Engº
Agrº Drª Silvana Catarina Sales Bueno para Presidente Paulo Cândido Ribeiro – Convite
XI Seminário Fruticultura de Clima Temperado; Requerimento do Sr. Wellington Victor
de Carvalho Lima – averiguação do motivo de não receber a resposta do Ofício Especial
(protocolo do executivo municipal nº 247/2016); Ofício/SMS nº 21/2016 da Secretária
de Saúde e Saneamento Ângela Maria Azevedo Machado para Presidente Paulo
Cândido Ribeiro – encaminhamento; Ofício nº 006/2016 da Secretária Márcia Maria
Azeredo para Presidente Paulo Cândido Ribeiro – Solicitação de espaço para reunião;
Ofício nº 135/2016 do Prefeito Ildefonso Mendes Neto para Presidente Paulo Cândido
Ribeiro - Ref.: Requerimento nº 23/2016; FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO Comunicado CM 0478618/2016 – liberação de recursos financeiros;
CONVITE FREPAS (Frente Parlamentar pelo Fortalecimento da Assistência Social) do
Deputado Estadual Carlão Pignatari e do Secretário do desenvolvimento Social Floriano
Pesaro; Convite – Inauguração de Ponte no Bairro do Sítio.
Foi lido na íntegra:
Convocação para Sessão Extraordinária que se realizará dia 20 de junho de 2016, às
13h, para julgamento de processo de cassação conduzida pela Comissão Processante
nº 01/2015.
Foram lidos os seguintes Projetos de Lei:
PROJETO DE LEI Nº 246/2016: Institui a Taxa de Preservação e Compensação
Ambiental TPCA;
PROJETO DE LEI N° 10/2016: Dispõe sobre denominação de via no Bairro do Paiol
Grande – Rua Sol Nascente;
PROJETO DE LEI N° 11/2016: Dispõe sobre denominação de via no Bairro do Torto –
Estrada Expedito Cândido Rodrigues;
PROJETO DE LEI N° 12/2016: Fixa os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários
Municipais para a Administração Municipal 2017/2020, e dá outras providências;
PROJETO DE LEI N° 13/2016: Fixa os subsídios dos Vereadores e do Presidente da
Câmara Municipal para a Legislatura 2017/2020, e dá outras providências.
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Foram lidos os seguintes Requerimentos
REQUERIMENTO N° 24/2016: Requer informações acerca dos recursos públicos
repassados à Casa da Cultura e onde os mesmos foram dispendidos;
REQUERIMENTO N° 25/2016: Requer informações sobre quais serão as providências
tomadas com relação aos carnês já emitidos, se foram cancelados, se vão ser
cobrados, se vão ser revistos;
REQUERIMENTO N° 26/2016: Requer informações sobre o questionamento
apresentado pelo Senhor Wellington Victor de Carvalho Lima;
REQUERIMENTO N° 27/2016: Requer informações sobre o transporte de pacientes que
realizam procedimento de hemodiálise;
REQUERIMENTO N° 28/2016: Requer informações sobre a TPCA do Monumento
Natural da Pedra do Baú;
REQUERIMENTO N° 29/2016: Requer informações sobre o andamento do Projeto
Histórias e Memórias de São Bento do Sapucaí;
REQUERIMENTO N° 30/2016: Requer informações sobre a Taxa de Iluminação Pública.
Foram lidas as seguintes Indicações:
INDICAÇÃO N° 48/2016: Indica reparos na ponte do Bairro do Baú do Centro;
INDICAÇÃO N° 49/2016: Indica a instalação de bueiro na Rua 16 de agosto;
INDICAÇÃO N° 50/2016: Indica manutenção trecho de terra na Rua Presidente Castelo
Branco;
INDICAÇÃO N° 51/2016: Indica manutenção em calçamento do Jardim Nova Conquista;
INDICAÇÃO N° 52/2016: Indica melhorias na Estrada que liga dos Bairros da Bocaina ao
Cantagalo;
INDICAÇÃO N° 53/2016: Indica melhorias na Estrada que liga o Acampamento do Paiol
Grande ao Itabaú, Bairro do Paiol Grande.
Fizeram uso da Tribuna Livre os seguintes vereadores:
Vereador José Donati Nunes: explanou sobre o Projeto da Comissão Processante a
respeito da cassação do atual Prefeito Municipal, e que gostaria de esclarecer sobre o
processo. Disse que recebeu um telefonema onde foi tachado de patrocinador do
processo, e que isso não era verdade. Que não conheciam a vida de cada vereador e
colocavam rótulos, jogando pedra na vidraça dos outros, e que isso era fácil. Não era
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perfeito, mas defendia suas convicções, mas jamais se rotularia em sua vida pública.
Que colegas da Câmara se achavam a última bolacha do pacote. E se dirigiu ao Zé
Carlos que não desanimasse caso quisesse ser político, referindo-se a situação política
que é vivida atualmente. Que na sessão passada disse o nome de um funcionário da
Prefeitura, Fernando Carlos, que trabalha num setor que mexe com tributos, taxas,
dinheiro e que precisava ser do interesse da população. E que não tinha bronca do
Fernando Carlos. Que o IPTU de São Bento era um dos mais caros da região, ou mais
caro do Estado de São Paulo. Para alcançar o objetivo precisariam unir forças quando
mandassem uma Indicação. Disse que estava indo embora, e que se continuasse na
política poderia encurtar sua vida, perante tudo o que se vivia nela. Disse que o
Prefeito tinha interesse político e anunciou o convênio dia 3 de junho de 2016 e que
tinha um projeto dele e do vereador Binho desde 2014 e contestou essa audácia.
Como uma administração prosperaria sem diálogo contra o seu projeto, e do vereador
Binho, indagou. E que lamentava que um subisse nas costas do outro como escada,
que a politicagem destruía o país.
Vereador Altino de Paula Salgado: Agradeceu as palavras do José Carlos e disse que,
quem sabe, unidos poderiam fazer alguma coisa pela rua desse cidadão. Uma pessoa
do Torto da Vila dos Onofres, fez um áudio, e que vissem se essa pessoa tem
credibilidade, pois tinha causado um transtorno no Bairro com mudança de nome. Na
época não foi feita pesquisa e foi aprovada a mudança de nome pelos Vereadores. Ele
é um funcionário da Prefeitura de Campos do Jordão e também trabalha como caseiro;
e durante o horário de serviço fica andando de carro, sendo visto em Campos do
Jordão. E que não gosta de sua pessoa. Que precisava de abrigo para as crianças
pegarem Van escolar no Sítio, Paiol Grande, Quilombo, Torto e não só lá onde esse
cidadão disse. E que esse cidadão queria criticá-lo e denegrir sua imagem.
Vereador Mateus José da Silva: Disse que viu na internet que a Secretaria de Esporte,
do Governo do Estado, abriu um processo licitatório de R$ 140 milhões reais para
compra de medalhas e troféus, lamentou, já que dizem que foi o Governo Federal que
provocou a crise, viu então que o Governo do Estado também estava contribuindo
para a crise. Disse que para liberar R$ 10 milhões pra fazerem as casas populares em
São Bento demorou 8 anos, e para a compra da Secretaria de Esportes, R$ 140 milhões
de reais não foi assim. Devido às eleições os candidatos querem aparecer mais que os
outros. Com o relato do Senhor José Carlos viu como era difícil, mas seria inaugurada a
ponte do Sítio, e só faltava fazer isso um dia antes da eleição, que eram atos
“politiqueiros”. Qualquer obra seria colocada a foto no facebook. E que ainda bem que
bloquearam a compra dos troféus e medalhas. Mas que na política tinham coisas boas,
principalmente quando a obra era voltada para o povo, e não para si mesmo. Tudo que
era “politicagem” era para se pendurar no poder, e desejou que isso mudasse. Não
podia ter uma estrela tentando apagar as outras, e que isso acontecia no trabalho,
religião e não só na política.
Vereador Fábio Luis dos Santos Silva: Leu o Convite para a inauguração da ponte do
Bairro do Sítio. Disse que foi tardio o convite pra cortar fitinha de inauguração, com
ano eleitoral, só apareciam obras. No último ano de mandato, apareceriam obras e
inauguração. E falou sobre a mesma postagem que o vereador José Donati mencionou,
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sobre o convênio assinado com governo do Estado dia 03 de junho de 2016. Disse que
quem executava as obras era o Executivo, que viu vários Requerimentos sobre a Rua
Castelo Branco. Os vereadores cobravam, mas quem executava era o Executivo. Disse
que várias pessoas choravam com dificuldade de pagar água e luz, fazer compras
mensais, e se as casas saísse ano que vem, pagariam o aluguel com o que? Sugeriu
mandar um Requerimento para a Prefeitura para que vissem se as 30 casas que foram
derrubadas tiveram ordem judicial ou se foram 8 casas, e porque foram derrubadas
mais casas. Disse que o bônus que os motoristas da Prefeitura teriam que receber a
cada 6 meses não estavam recebendo, a Prefeitura não repassava, mas quando isso
acontecia teriam que cortar gastos, o primeiro corte de gastos seriam os cargos de
confiança. Saia e voltava Prefeito e não via mudança nesses cargos, o povo se
“lascava” e os funcionários nem recebiam o seu direito. Os cargos comissionados
foram mantidos. Destacou Vicente (funcionário da Prefeitura) e Gabriel, ambos
estavam arrumando as lâmpadas na cidade. E agradeceu a eles.
Vereador Jair Matias de Oliveira: Disse que não queria apoiar e nem ir contra ninguém,
mas que via que a situação estava ficando cada vez pior em nossa cidade. Não sabia
quanto tempo ficaria na Casa Legislativa, mas onde se viu tirar o povo da casa e não
pagar o aluguel, indagou. Saíram das casas, sem saber quando virão as casas
populares. A ponte do Sítio foi um pedido dele atendido pelo Prefeito Ildefonso, mas o
ano não era bom, mas gostaria que todos tivessem consciência e que não só
criticassem o que o Prefeito havia feito. Que o que o Ildefonso fez em 7 anos ninguém
havia feito pela cidade, que enxergava os dois lados da moeda, que víssemos o que ele
fez e não o que ele não tinha feito, que entrava e saia Prefeito, e que tivessem
consideração humana pra ver o certo e o errado.
Vereador Paulo Cândido Ribeiro: Disse que onde tivesse um Prefeito ditador, o mesmo
faria o que bem entendesse e que nem precisaria de vereadores, nem de lei. Tinham
Escola e Prefeitura nomeados por Decreto, ponte Bairro do Sítio, ponte do Zé Galdino,
passarela tudo feito por Decreto, e quem dava nome era a Câmara através de Projeto,
de Lei, mas o Prefeito passava por cima da Câmara, mas que deveria mandar um
Projeto para a Câmara para regularizar o que já foi feito. E o Vereador José Donati
questionou isso, quando foi inaugurado o Tratamento de esgoto da SABESP. O Prefeito
então, passava por cima e depois não queria ser questionado. Faria a cobrança por
Ofício sobre os moradores do Serrano, do Village, das benfeitorias do local que são
cobradas, e que o Prefeito não respondia. É o IPTU mais caro do município é do Village.
A estrada do Serrano também não tem retorno quanto aos pedidos feitos ao setor de
obras. A ciclovia do Serrano não terminou, e teve verba de mais de 1 milhão, já
denunciaram e nada aconteceu. Funcionários há 3 anos sem aumento. E nenhum
Prefeito faziam o Plano de Carreira e não valorizavam o funcionário, desrespeitando a
lei Orgânica do Município, e quando mandavam projeto para os motoristas (40% a
mais do salário a cada seis meses), mesmo assim não pagavam, era falta de
planejamento. O Prefeito foi um bom Prefeito, mas errou bastante e os vereadores
cobraram e ele não os ouviu. Mas que não pediam nada em benefício próprio, como o
Prefeito falava. Reclamação de falta de iluminação de mães de filhos especiais que os
locomoviam no escuro, e os Vereadores mandavam ofício e nem recebiam retorno. E
que não poderiam aceitar o aumento do valor no pagamento de iluminação pública,
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triplicaria o valor. Tem poste no Quilombo desde que foi instalado até hoje nunca
funcionou, mas a Prefeitura pagou por eles. Pintou com Vice-Prefeito Ronaldo Rivelino
Venâncio, todos os postes que não funcionavam deu mais de 150, alguns reparos
foram feitos mas ainda existem muitos queimados.
Matérias da Ordem do Dia:
Foi discutido e votado o seguinte Projeto:
PROJETO DE LEI N° 245/2016 - Dispõe sobre autorização para alterações no Plano
Plurianual na Lei de Diretrizes Orçamentárias e abertura de Crédito Adicional Especial
no orçamento vigente. - 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 Fábio Luiz dos Santos Silva, Primeiro Secretário, que apregoou os Vereadores
em ordem alfabética. Ao final o Presidente, Vereador Paulo Cândido Ribeiro apurou a
aprovação do referido projeto por nove (9) votos “sim”;
Foram discutidos e votados os seguintes Requerimentos:
REQUERIMENTO N° 24/2016 - Requer informações acerca dos recursos públicos
repassados à Casa da Cultura e onde os mesmos foram dispendidos. - Comentado pelo
Vereador José Donati Nunes, Vereador Paulo Cândido Ribeiro - Aprovado por
unanimidade;
REQUERIMENTO N° 025/2016 - Requer informações sobre quais serão as providências
tomadas com relação aos carnês já emitidos, se foram cancelados, se vão ser
cobrados, se vão ser revistos. - Comentado pelo Vereador Mateus José da Silva,
Vereador Jair Matias de Oliveira, Vereador Paulo Cândido Ribeiro, Vereador José
Donati Nunes - Aprovado por unanimidade;
REQUERIMENTO N° 26/2016 - Requer informações sobre o questionamento
apresentado pelo Senhor Wellington Victor de Carvalho Lima. - Aprovado por
unanimidade;
REQUERIMENTO N° 027/2016 - Requer informações sobre o transporte de pacientes
que realizam procedimento de hemodiálise. - Comentado pelo Vereador Fábio Luiz dos
Santos Silva, Vereador Paulo Cândido Ribeiro, Vereador José Donati Nunes - Aprovado
por unanimidade;
REQUERIMENTO N° 28/2016 - Requer informações sobre a TPCA do Monumento
Natural da Pedra do Baú. - Comentado pelo Vereador Fábio Luiz dos Santos Silva,
Vereador Jair Matias de Oliveira - Aprovado por unanimidade;
REQUERIMENTO N° 29/2016 - Requer informações sobre o andamento do Projeto
Histórias e Memórias de São Bento do Sapucaí. - Aprovado por unanimidade;
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REQUERIMENTO N° 30/2016 - Requer informações sobre a Taxa de Iluminação Pública.
- Comentado pelo Vereador Ricardo Martins de Azevedo, Vereador Fábio Luiz dos
Santos Silva - 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 9ª
Sessão Ordinária da legislatura de 2016.”. 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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