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              ATA DA 32ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 09 de Novembro de 2015 - 3º Período da 16ª Legislatura. Aos 

nove dias do mês de Novembro do ano dois mil e quinze, no edifício sede deste Poder 

Legislativo, realizou-se a Trigésima Segunda 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 do Ver. Claudinei José de Oliveira  e 

presença dos Vereadores: Benedito Lélis Renó, Deise Aparecida Corrêa Duque, Francisco 

Marcelo de Morais Corrêa – Vice-Presidente, Mário Barbosa Pinto, Paulo Roberto de Faria, 

Sandra Regina de Assis 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, dada a ausência do Ver. Claudinei José 

de Oliveira, 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: OFÍCIO Nº 600/15 GP do Poder Executivo,  

encaminhando o BALANCETE FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS,  referente aos meses de AGOSTO e SETEMBRO/2015,  

através de mídia digital – CD-Rom – desp.: À Comissão de Finanças e Orçamento; 

REQUERIMENTOS, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:  113 – Informar para quando 

está prevista a retirada dos veículos apreendidos pelas Polícias Civil e Militar, há muito, 

mantidos no pátio da Prefeitura Municipal, que se transformou em criadouro de animais 

peçonhentos e, no caso de não haver previsão, justificar, bem como ao Presidente da 

Câmara, encaminhar cópia desta proposição ao atual Juíz – Dr. Alexandre Miura Iura, para 

que tome ciência do OF CM Nº 030/15 encaminhado à Dra. Bárbara Syuffi, solicitando 

intercessão para a retirada, do Ver. Sérgio dos Santos; 114 – Informar se realizará ou não o 

serviço solicitado através da Indicação Nº 145/2015, para implantação de passagem 

elevada, devidamente sinalizada, para cadeirantes, na altura do Nº 111, da Praça Padre 

João Menendes, centro desta cidade, justificando a resposta, do Ver. Edney Campos dos 

Santos – desps.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. Prefeito 

Municipal, Nºs: 180 – Determinar ao setor competente, tomar as medidas necessárias ao 

conserto da ponte da Estrada dos Rodrigues, localizada em frene a propriedade do “Sr. 

Vanuza”, do Ver. Paulo Roberto de Faria; 181 – Ordenar à Secretaria de Assistência Social 

do Município que agende reunião com o representante do Ministério Público da Vara 

Distrital local, a fim de verificar as necessidades de medicamentos dos munícipes, 

especialmente de crianças e carentes, cumprindo a Lei Municipal Nº 1342/01, e que procure 

urgente solução para os problemas pendentes, bem como que a Secretaria Municipal de 

Assuntos Jurídicos em conjunto com as Secretarias Municipais de Saúde e Assistência 

Social, busquem junto à Secretaria Estadual da Saúde a possibilidade de realização de um 

convênio voltado especificamente ao fornecimento de medicamentos aos carentes, como já 

ocorre em outras cidades; 182 – Destinar os prédios desativados das escolas rurais para as 

Associações dos respectivos bairros, às quais caberá a responsabilidade de conservá-los e 

mantê-los, sem custo para a Municipalidade, ambas do Ver. Sérgio dos Santos – desps.: 

Encaminhe-se, lidas no Expediente. Terminada a leitura, o SR. PRESIDENTE pediu um 

minuto de silêncio pelo passamento da Sra. Helena Cândido Barbosa e o Ver. Benedito 

Lélis Renó, pelo passamento do Sr. José Poeta, requerimentos que foram de imediato 
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atendidos. Ato contínuo, o SR. PRESIDENTE concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. 

O VER. SÉRGIO DOS SANTOS a partir de 08min54s da gravação. Em aparte, o Ver. 

Benedito Lélis Renó usou da palavra a partir de 11min48s da gravação. O Orador 

retomou a palavra a partir de 12min10s da gravação. O VER. EDNEY CAMPOS DOS 

SANTOS a partir de 12min56s da gravação. Não havendo mais oradores inscritos, nem 

pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia, o SR. PRESIDENTE usou da palavra a partir 

de 16min28s da gravação e comunicou que está prevista para a Ordem do Dia da próxima 

sessão, única discussão e votação do PROJETO DE LEI Nº 009/15 (Estima a Receita e Fixa 

a Despesa do Município de Salesópolis para o exercício de 2016), e do PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR Nº 001/15 (Dispõe sobre o regramento legal do Imposto Sobre Serviço 

de Qualquer Natureza – ISSQN e dá outras providências), ambos de autoria do Poder 

Executivo. Em seguida, passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL e, conforme livro de 

inscrição, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ 

usou da palavra a partir de 17min33s da gravação. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS  a partir 

de 25min12s da gravação. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO a partir de 28min29s da 

gravação. O VER. FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA a partir de 34min06s da 

gravação.  A VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS  a partir de 44min07s da gravação. Não 

havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE usou da palavra a partir de 54min06s 

da gravação, informando que, em função de uma matéria publicada no Jornal Cidades de 

Santa Branca-Salesópolis e Região, datado de trinta e um de outubro do corrente, com o 

título “Justiça eleitoral realiza cadastro biométrico nas duas cidades” e, diante dos inúmeros 

questionamentos, buscou mais informações, nesta data, junto ao Cartório Eleitoral de Santa 

Branca. O funcionário do Cartório informou que, realmente, todos os eleitores devem 

procurar a Justiça Eleitoral para o cadastramento biométrico, em face da previsão de que, a 

partir de 2018, as eleições serão realizadas somente por biometria. Explicou que, para os 

que já possuem título eleitoral ainda é opcional, contudo, antes de 2018,  referido cadastro 

deve ser feito por todos. Prosseguiu ressaltando que o cadastro biométrico é obrigatório aos 

novos eleitores, os quais devem agendar atendimento através do site www.tre-sp.jus.br, 

que, por enquanto, ocorre somente no Cartório Eleitoral, em Santa Branca, em virtude da 

escassez de equipamentos, mas, já há tratativas junto à Justiça Eleitoral para aquisição de  

novos equipamentos e funcionários treinados para que o atendimento seja realizado 

também em Salesópolis. Esclareceu que a falta desse equipamento e sistema próprio para 

o cadastro biométrico motivaram o fechamento temporário do Posto de Serviço de 

Salesópolis, pelo Cartório Eleitoral, e acrescentou que, mesmo sem agendamento, na 

medida do possível, os eleitores são atendidos pelo Cartório Eleitoral de Santa Branca, 

desde que haja horários abertos ou após atendimento de todos os agendados, portanto, 

para evitar filas e um tempo maior de espera, a orientação é para que todos façam o 

agendamento pela internet, sugerindo a quem não possue esse acesso, procurarem pelo 

Acessa São Paulo, instalado no prédio da Rodoviária desta cidade. Concluindo, informou 

que o horário de atendimento do Cartório Eleitoral é das doze às dezoito horas, sugerindo 

aos Nobres Pares repassarem essas informações à população. Prosseguindo, parabenizou 

as funcionárias desta Casa de Leis: Arlete, Elisabete e Lúcia, que se empenharam na 

realização da Solenidade do Dia do Patrono do Foro Distrital local, quando esta Casa de 

Leis fez a entrega do Título de Cidadão Honorário Salesopolense ao Desembargador José 

Renato Nalini, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Lembrou que tal 

organização cabia, inicialmente,  ao próprio Fórum local e depois recaiu toda logística a 

http://www.tre-sp.jus.br/
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esta Casa de Leis que se desdobrou para que tudo ocorresse da melhor forma. Ressaltou 

que, muito embora a proposta do título tenha partido dele mesmo, sua apresentação oficial 

dependia da aprovação da maioria dos Vereadores, portanto todos são autores e têm o 

mérito. Comentou que o homenageado, Desembargador José Renato Nalini, ajudou na 

solução de grandes problemas desta cidade, como por exemplo a regularização do 

PROLOP, loteamento popular localizado no Bairro Fartura, há muito, embargado pela 

Justiça. Lembrou ainda que a participação de outros Deputados foi muito importante nessa 

trajetória e conquista, como os Estaduais André do Prado e Estevam Galvão e o Federal 

Márcio Alvino. Reportando-se à manifestação do Nobre Colega Benedito Lélis Renó, 

esclareceu que o prédio atualmente utilizado pelo Fórum local nunca foi de propriedade 

desta Câmara, mas, da Prefeitura Municipal que o cedia para o Legislativo e, depois, ao 

Fórum. Portanto, se o Fórum for transferido para o prédio onde se realizou a solenidade, na 

última sexta-feira (Rua Antonio Pereira, Nº 30, de propriedade do Sr. Armando Luis Pires), 

cujo aluguel será assumido pelo Tribunal de Justiça, o prédio em questão será retomado 

pela Prefeitura Municipal que, consequentemente, poderá se livrar de um de seus aluguéis. 

Em seguida, dirigiu-se ao Nobre Colega Mário, comprometendo-se a agendar reunião com a 

Secretária Municipal de Meio Ambiente, Polícia Ambiental e CETESB, a fim de obterem um 

posicionamento acerca do que realmente pode ser feito na zona rural, haja vista que, para 

as propriedades construídas na área urbana, algumas alterações estão previstas para 

serem efetivadas até o próximo mês de março, contudo, com a aprovação da Lei Específica, 

as construções da zona rural também poderão ser regularizadas. Lembrou que muitos 

loteamentos serão regularizados e, consequentemente, possibilitarão as obras de 

infraestrutura, como asfaltamento, implantação de rede de água e outros. Enfatizou que, 

conforme conversou com o Nobre Colega Edney (funcionário da Sabesp), a Sabesp também 

está incluindo tais loteamentos, que serão regularizados, nos seus planos de investimento. 

Reiterou ao Nobre Colega Mário a importância da reunião, quando poderão obter 

informações dos locais que, legalmente, poderão receber benfeitorias. Quanto à 

manifestação do Nobre Colega Francisco Marcelo, acerca da mudança da Interventora da 

Santa Casa local, atualmente a Sra. Edimara Souza, sugeriu que solicitem,  através de 

ofício assinado por todos os Vereadores, o envio do Plano de Trabalho para conhecimento 

deste Legislativo Municipal. 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 09 de Novembro de 2015. 

 

PRESIDENTE : 

 

1º SECRETÁRIO  :    

 

2º SECRETÁRIO  : 

 

  A Ata supra foi  ______________________  em Sessão Ordinária,  realizada 

em 16 de Novembro de 2015.   
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