
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 
DE SALESÓPOLIS 

Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - Salesópolis/SP 
CEP: 08970-000    - Tel\Fax: (011) 4696-1333/1716/1731 

Site www.camarasalesopolis.sp.gov.br Email: cmsalesopolis@uol.com.br 
 

 

 
 
              ATA DA 33ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

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

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

Legislativo, realizou-se a Trigésima Terceira 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 presença unânime 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, Sandra 

Regina de Assis e Sérgio dos Santos, e demais membros da Mesa Diretora, totalizando 

onze 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, 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: REQUERIMENTOS, solicitando ao Sr. 

Prefeito Municipal, Nºs:  115 – Informar em que fase se encontra a obra do Centro 

Comunitário do Bairro Fartura e a data prevista para entrega definitiva do empreendimento; 

116 – Informar, detalhadamente, as ruas da sede do município e do Distrito dos Remédios 

que, atualmente, estão aptas a receber investimentos de drenagem, pavimentação e 

recapeamento; 117 – Prestar informações acerca do Consórcio Três Rios, como valor 

mensal com mão de obra e individualizado por equipamento, veículos e equipamentos 

utilizados neste município, quais estão em funcionamento e o local se encontra cada um 

deles, todas do Ver. Edney Campos dos Santos – desps.: Aprovados, encaminhe-se; 

INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 183 – Determinar averiguação 

acerca da entrega intempestiva de Notificações de Infração de Trânsito e as necessárias 

medidas para sanar o problema, evitando enxurrada de processos judiciais; 184 – Reunir os 

representantes das Secretarias Municipais de Turismo, Lazer, Obras, Meio-Ambiente, 

Educação e Saúde, solicitando-lhes realizar o planejamento municipal para o Natal, Ano 

Novo, Carnaval e Aniversário da cidade, divulgando o calendário no início de Dezembro,  

em todos os meios de comunicação, ambas do Ver. Claudinei José de Oliveira; 185 – 

Determinar a elaboração de documento legal concedendo o uso do Centro Comunitário do 

Bairro Fartura à Associação de Assistência e Orientação à Criança e ao Adolescente 

Caminhando Juntos, do Ver. Francisco Marcelo de Morais Corrêa; 186 – Adotar as 

providências necessárias, objetivando a implantação de boca-de-lobo e canaletas na Rua 

Pedro Eugênio Bueno, Bairro Totozinho Cardoso; 187 – Adotar as providências 

necessárias, junto ao setor competente, com relação a calçada da Rua Expedicionário 

Abílio dos Passos, trecho entre a Rua XV de Novembro e Avenida Professor Adhemar 

Bolina, onde as raízes de duas árvores estão rebentando a calçada, bem como seja feito 

vistoria em todas as árvores da área central desta cidade; 188 – Adotar as providências 

necessárias, junto a Diretoria de Turismo, objetivando a pintura do palco e colocação de 

enfeites natalinos na Praça da Matriz, área central e entradas da cidade, todas do Ver. 

Sérgio dos Santos – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente; BALANCETE 

FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, referente ao mês de 

Outubro/2015 – desp.: À Comissão de Finanças e Orçamento; PARECER CFO Nº 038/15 

referente ao Balancete Financeiro da Prefeitura Municipal de Salesópolis, relativos aos 

meses de Agosto e Setembro/2015 – desp.: Aguarde-se o Parecer Prévio do Egrégio 



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 
DE SALESÓPOLIS 

Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - Salesópolis/SP 
CEP: 08970-000    - Tel\Fax: (011) 4696-1333/1716/1731 

Site www.camarasalesopolis.sp.gov.br Email: cmsalesopolis@uol.com.br 
 

continuação da Ata da 33ª Sessão Ordinária, realizada em 16 de Novembro de 2015                                         FL. 2 

 

 
 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para então emitir o parecer final e conclusivo. 

DESPACHO do Sr. Presidente da Câmara Municipal, determinando o adiamento da 

discussão e votação do Projeto de Lei Complementar Nº 001/2015 (Dispõe sobre o 

regramento legal do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN e dá outras 

providências), de autoria do Poder Executivo, prevista para esta data, para a 35ª Sessão 

Ordinária, a realizar-se no dia trinta de novembro, em virtude a Nota de Esclarecimento 

protocolada, nesta data, pela ACETS – Associação Comercial da Estância Turística de 

Salesópolis, posicionando-se contra qualquer tipo de aumento de impostos que venham 

onerar e prejudicar ainda mais o pequeno comércio – desp.: Arquive-se junto ao processo, 

plenário ciente. Terminada a leitura, o Ver. Sérgio dos Santos requereu um minuto de 

silêncio pelo passamento do Sr. José de Souza, popularmente conhecido por “Zé Criança”, 

ocorrido na última sexta-feira, o qual foi de imediato deferido. Em seguida, o SR. 

PRESIDENTE concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. SÉRGIO DOS 

SANTOS usou da palavra a partir de 09min33s da gravação. O VER. BENEDITO LÉLIS 

RENÓ a partir de 11min15s da gravação. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS a partir 

de 21min55s da gravação. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA a partir de 27min49s da 

gravação. Não havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE passou para a 

ORDEM DO DIA e, conforme pauta anunciada, solicitou ao Sr. 1º Secretário que 

procedesse a leitura do Parecer CFO Nº 036/15 recomendando o prosseguimento do 

PROJETO DE LEI Nº 009/15 (Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de 

Salesópolis para o exercício de 2016), de autoria do Poder Executivo.  Terminada a leitura, 

o SR. PRESIDENTE submeteu a matéria a discussão e votação, a qual foi aprovada por 

unanimidade, sem preceder manifestação. Não havendo mais 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. 

FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA usou da palavra a partir de 37min15s da 
gravação. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO a partir de 53min33s da gravação. O VER. 

CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA a partir de 01h02min10s da gravação. A VERª. SANDRA 

REGINA DE ASSIS  a partir de 01h18min08s da gravação. O VER. BENEDITO LÉLIS 

RENÓ a partir de 01h33min13s da gravação. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS a 

partir de 01h49min55s da gravação. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA a partir de 

01h54min12s da gravação. Ninguém mais se manifestando, o SR. PRESIDENTE usou da 

palavra a partir de 02h10min05s da gravação, agradeceu a visita do  Governador do Estado 

de São Paulo, Excelentíssimo Senhor Geraldo Alckmin, a este município, dizendo que, na 

oportunidade, mudou o tom, ao admitir mais um adepto ao PSDB. Também agradeceu a 

presença dos Deputados Estaduais André do Prado e Luiz Carlos Gondim Teixeira ao 

evento. Dirigindo-se aos Vereadores ausentes, enfatizou a importância de prestigiarem tais 

eventos, evitando depois que comentem o que ouviram falar, o que disseram. Reconheceu 

que alguns têm compromissos, mas, ressaltou que perderam um importante momento, 

embora este município ainda esteja esperando a liberação dos dois milhões de reais que 

ele prometeu para esta cidade. Sugeriu que revertesse as quatrocentas mil mudas que 

plantou nos dois milhões de reais para a prioridade deste município, que é plantar saúde. 

Por fim, enfatizou que Salesópolis precisa dos Governos Estadual e Federal, sugerindo 

maior empenho ainda dos Vereadores sobre os Deputados que representam esta cidade, 

reiterando que todos já trabalham, mas,  é necessário buscar mais recurso ainda. Neste 

momento, o VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ requereu a palavra como Líder de Bancada 
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(PT), usou-a a partir de 02h12min43s da gravação. Mais uma vez, o SR. PRESIDENTE 

usou da palavra a partir de 02h15min00s da gravação, ressaltando a importância de 

agradecer a Deus, pois, a ironia e falta de capacidade é absorvida quando a pessoa 

interpreta o que outro fala, contudo, esclareceu que, em momento algum, desrespeitou 

qualquer Vereador. 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 16 de Novembro de 2015. 

 

PRESIDENTE : 

 

1º SECRETÁRIO  :    

 

2º SECRETÁRIO  : 

 

  A Ata supra foi  ______________________  em Sessão Ordinária,  realizada 

em 23 de Novembro de 2015.   
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