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              ATA DA 30ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 19 de Outubro de 2015 - 3º Período da 16ª Legislatura. Aos 
dezenove dias do mês de Outubro do ano dois mil e quinze, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Trigésima 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 ausência da Verª. Sandra Regina de Assis e 
presença 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 e Sérgio dos Santos, e demais membros da Mesa Diretora, 

totalizando dez Vereadores.  Havendo número legal,  o SR. PRESIDENTE declarou aberta a 
sessão e submeteu a ata da sessão anterior à discussão e votação, a qual foi aprovada por 
unanimidade dos presentes, ou seja, dez votos, sem preceder manifestação. Dando 
prosseguimento aos trabalhos, solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura das 

matérias do EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus respectivos despachos: 

MENSAGENS do Poder Executivo Nºs 1.221 e 1222/15, encaminhando, respectivamente, o 
PROJETO DE LEI Nº 010/15 (Dispõe sobre alteração da Lei Nº 1715/2015) e PROJETO DE 
LEI COMPLEMENTAR Nº 001/15 (Dispõe sobre o regramento legal do Imposto Sobre 
Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN e dá outras providências) – desps.: Aguarde-se os 
Pareceres das Comissões competentes; PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS Nºs 
005/15 (Concede Título de Cidadão Honorário do Município ao Excelentíssimo Presidente 
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, DESEMBARGADOR JOSÉ RENATO 
NALINI), de autoria do Ver. Paulo Arouca Sobreira e demais Vereadores, e 006/15 
(Concede Título de Cidadão Honorário do Município ao Excelentíssimo Deputado Estadual 
ESTEVAM GALVÃO DE OLIVEIRA), de autoria do Ver. Claudinei José de Oliveira e demais 
Vereadores – desps.: Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento; 
REQUERIMENTOS, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:  102 – Prestar informações 
que relaciona em sete itens, acerca da arrecadação da “Feira de Quinta de mês”, dos 
exercícios de 2014 e 2015, do Ver. Sérgio dos Santos; 103 – Prestar informações que 
relaciona em três itens, acerca das providências para proibir o estacionamento de 
caminhões na Avenida Pedro Rodrigues de Camargo Neto, entre as Ruas Pedro Rodrigues 
de Camargo e Antonio Rodrigues Lopes, matéria da Indicação Nº 129/15; 104 – Prestar 
informações acerca de duas cargas ilegais de palmito apreendidas, se doada ou vendida 
para o Fundo Social de Solidariedade e, se esse vendeu à população, qual o valor 
arrecadado e sua aplicação, se a Prefeitura Municipal foi autuada pela Polícia Ambiental, 
enviar cópia do Auto de infração e respectiva resposta, ambas do Ver. Cristian Luiz 
Candelária; 105 – Informar se realizará ou não o serviço solicitado através da Indicação Nº 
145 - realização de obras para alteamento do leito carroçável em trecho da Estrada da 
Soarada, Bairro dos Pintos, em caso positivo qual a data prevista para início e, em caso 
negativo, justificar, do Ver. Edney Campos dos Santos; 106 – Informar quando serão 
refeitas as calçadas da Rua Pedro Rodrigues de Camargo Neto, nas proximidades da 
residência do Sr. Pedro de Oliveira, bem como da Rua Sebastião Nepomuceno da Silva, 
próximo ao Supermercado Okamura, do Ver. Francisco Marcelo de Morais Corrêa; 107 – 
Para que, junto ao Presidente da Câmara Municipal, se reúnam com representantes da 
Empresa Júlio Simões, objetivando informações acerca da suposta mudança do itinerário 
dos ônibus, em que todos os carros, e em ambos os sentidos, passarão por dentro da 
cidade de Biritiba Mirim e, caso isso se confirme, empenhem-se para evitá-la, do Ver. 
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Claudinei José de Oliveira – desps.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES, solicitando 
ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 166 –  Determinar a manutenção da estrutura metálica da 
quadra localizada no Bairro do Fartura, pois, com a sanção e publicação da Lei Específica, 
ocorrerá a regularização da área, dos Vers. Cristian Luiz Candelária e Mário Barbosa Pinto; 
167 –Determinar à Secretaria Municipal de Obras, adotar as providências para que seja 
realizado o nivelamento e o patrolamento da Rua Juca Maia, Bairro Nhá Luz, 
principalmente, próximo à casa do Sr. Carvalho; 168 – Determinar à Secretaria Municipal de 
Obras, adotar as providências para que seja realizado o nivelamento e o patrolamento da 
Estrada da Barra, haja vista a grande quantidade de buracos que impede o regular tráfego 
de veículos no local, ambas do Ver. Cristian Luiz Candelária; 169 – Determinar estudos 
objetivando a implantação de Zona Azul para estacionamento na área central desta cidade, 
revertendo o valor arrecadado para custeio desta implantação e o restante para a Santa 
Casa local, do Ver. Benedito Lélis Renó; 170 – Determinar estudos objetivando a 
transferência oficial e legal de um micro-ônibus da Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura para a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, com seus respectivos ônus; 171 – 
Determinar ao Setor Municipal de Obras, realizar o patrolamento da Estrada do Bairro da 
Grama, ambas do Ver. Claudinei José de Oliveira; 172 – Determinar ao setor competente, 
realizar as manutenções necessárias na Estrada da Usina, objetivando preservar e garantir 
boas condições de tráfego neste período de obras na passagem do Aterrado;  173 – 
Determinar ao Setor de Obras e Planejamento, imediata providência para limpeza e reparos 
na Rua Projetada Três e adjacências, Bairro Fartura, ambas do Ver. Edney Campos dos 
Santos; 174 – Determinar à empresa responsável pelas obras de pavimentação nas 
diversas ruas desta cidade, implantar os necessários redutores de velocidade, antes da 
conclusão das obras, do Ver. Claudinei José de Oliveira – desps.: Encaminhe-se, lidas no 
Expediente; MOÇÃO DE REPÚDIO Nº 008/15  – A todo e qualquer Projeto de Lei, Medida 
Provisória ou outro instrumento legal que vise a redução no repasse de verbas do Governo 
Federal para as Entidades que compõem o sistema “S” no Brasil, em decorrência da 
necessidade apontada pelo Governo Federal em reequilibrar as suas contas fiscais, em 
detrimento do corte de custos e despesas em sua estrutura administrativa, do Ver. Edney 
Campos dos Santos e outros – desp.: Aprovada, encaminhe-se;  BALANCETE 
FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, referente ao mês de 
Setembro/2015; PROCESSO TC 1980/026/12, referente às Contas Municipais de 2012, 
acompanham Anexos TC 21238/026/14, TC 22431/026/12, TC 36481/026/12 e Acessório 1, 
com parecer prévio desfavorável do Egrégio Tribunal – desps.: À Comissão de Finanças e 
Orçamento; OFÍCIOS da Secretaria Municipal de Assistência Social Nºs: 381 - 
Encaminhando Resolução CMDCA Nº 04/2015 (Dispõe sobre o resultado da Eleição dos 
Conselheiros Tutelares – Gestão 2016 à 2020),  frisando ainda que no processo de eleição, 
ocorrido no último dia quatro de outubro, o número total de votos foi de seiscentos e setenta 
e quatro, sendo destes,  cinco anulados por irregularidades no preenchimento; e 395 – 
Encaminhando Edital do COMUNI – Conselho Municipal do Idoso, referente à convocação 
para a eleição dos membros representantes da Sociedade Civil e do Poder Público; 
CONVITE da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, para inauguração de Templo no Bairro 
Fartura, na Rua Pedro Citrângulo, Nº 59, no próximo dia vinte e quatro, às dezesseis horas 

– desp.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, o SR. PRESIDENTE concedeu a 

palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ usou da palavra a 

partir de 16min23s da gravação. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS a partir de 27min19s da 

gravação. Em aparte, o Ver. Cristian Luiz Candelária usou da palavra a partir de 

31min13s da gravação. O Orador retomou  a partir de 31min53s da gravação. O VER. 
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CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA a partir de 32min16s da gravação. O VER. FRANCISCO 

MARCELO DE MORAIS CORRÊA a partir de 42min12s da gravação. O VER. EDNEY 

CAMPOS DOS SANTOS a partir de 52min26s da gravação. O VER. CRISTIAN LUIZ 

CANDELÁRIA a partir de 01h02min26s 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 01h13min22s da gravação. Em aparte, o Ver. 

Benedito Lélis Renó usou da palavra a partir de 01h19min56s da gravação, gerando uma 

discussão entre Orador e aparteante e, a partir de 01h21min27s da gravação, o Orador 

retomou a palavra. Reassumindo a presidência a partir de 01h23min50s da gravação, e não 

havendo mais oradores inscritos, nem 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. BENEDIRO LÉLIS RENÓ usou da 

palavra a partir de 01h24min20s da gravação. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS  a partir de 

01h33min49s da gravação. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA a partir de 

01h38min44s da gravação.  O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO a partir de 01h48min53s da 

gravação. Pela ordem, o Ver. Claudinei José de Oliveira usou da palavra a partir de 
01h58min05s da gravação, requerendo ao Sr. Presidente a elaboração de um documento, 
para todos os Vereadores assinarem, cobrando do Governador do Estado, a liberação do 
recurso de dois milhões de reais,  prometidos para a Santa Casa local. Lembrou ainda que, 
no próximo dia vinte e dois, está prevista a vinda dele a Salesópolis e, na oportunidade, 

referido documento poderá ser entregue em mãos ao Sr. Governador. O SR. PRESIDENTE 
concordou com o orador e disse que solicitaria a elaboração do documento e, prosseguindo 

com a ordem de inscrição, concedeu a palavra ao VER. FRANCISCO MARCELO DE 

MORAIS CORRÊA a usou a partir de 01h58min45s da gravação. A VERª. DEISE 

APARECIDA CORRÊA DUQUE a partir de 02h13min28s da gravação. O VER. EDNEY 

CAMPOS DOS SANTOS a partir de 02h19min24s da gravação. O VER. CRISTIAN LUIZ 

CANDELÁRIA a partir de 02h30min54s da gravação. Não havendo mais oradores inscritos, 

o SR. PRESIDENTE usou da palavra a partir de 02h41min36s da gravação, parabenizando 
todos os funcionários desta Casa de Leis, que participaram da organização da Sessão 
Solene Comemorativa ao Dia do Professor, citando nominalmente cada um e lembrando 
que todos os anos, todos se empenham para que referido evento seja melhor. Também 
parabenizou a Secretaria Municipal de Educação, na pessoa do seu Secretário, Professor 
José Luiz Padilha Aguillar, por abrilhantar o evento com a entrega do Prêmio Educador Nota 
Dez, inserido nesta comemoração, desde o ano passado. Em resposta ao questionamento 
do Ver. Benedito Lélis, esclareceu que o Dia do Diretor, é comemorado em dezoito de 
Outubro, contudo, a homenagem feita na mencionada solenidade, conforme disposto em lei 
municipal, era para os Professores, lembrando ainda que o Diretor também é Professor. 
Também esclareceu que, tal como ocorre nas demais solenidades, nesta também havia um 
roteiro a ser seguido, no qual constava o nome do Vereador Sérgio dos Santos, na 
qualidade de primeiro signatário da Moção de Congratulações à Escola Estadual Professora 
Olga Chakur Farah, para, juntamente com ele (Presidente deste Legislativo), fazer a entrega 
do Certificado de Reconhecimento Público àquela escola, mas, diante da sua ausência, 
referido roteiro foi alterado de última hora, fato comunicado a todos os Vereadores, cinco 
minutos antes do início da sessão. Declarou-se certo de que em todo evento ocorrem 
falhas, mas, não os considera demérito diante dos elogios recebidos, motivo pelo qual 
parabenizou a todos. Sugeriu a quem quiser homenagear os Diretores, que institua o dia, 
através de lei, conforme ocorre em São Paulo, em que se comemora o Dia do Diretor 
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Escolar no dia dezoito de outubro ou, em outros estados, no dia onze de novembro. 
Enfatizou ainda que,  antes de criticar, o Nobre Vereador deveria entender melhor sobre a 
questão. Por fim, dirigiu-se a todos os Nobres Pares, lembrando-os da reunião com 
representantes da Empresa Bandeirante Energias do Brasil, às quatorze horas, do próximo 
dia vinte e um, e da Audiência Pública, para discutissão do Projeto de Lei Nº 009/15 (Estima 
a Receita e Fixa a Despesa do Município de Salesópolis par ao exercício de 2016), de 
autoria do Poder Executivo, agendada para às quinze horas, do próximo dia vinte e nove. 
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 19 de Outubro de 2015. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  :    
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
  A Ata supra foi  ______________________  em Sessão Ordinária,  realizada 
em 26 de Outubro de 2015.   
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