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              ATA DA 35ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 30 de Novembro de 2015 - 3º Período da 16ª Legislatura. Aos 

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

Legislativo, realizou-se a Trigésima Quinta 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: MENSAGEM Nº 1.223/2015 do Poder 

Executivo, encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 011/15 (Dispõe sobre Criação de 

Emprego de Coordenador do CRAS no Quadro de Pessoal da Estrutura Administrativa da 

Prefeitura da Estância Turística de Salesópolis) – desp.: Aguarde-se os pareceres das 

comissões competentes; REQUERIMENTOS, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:  

122 – Prestar informações que relaciona em quatro itens, sobre o Consórcio Regional de 

Saúde e Atendimento Móvel – CRESAMU, especialmente, referente ao repasse de recursos 

pelo Governo Federal e contrapartida municipals; 123 – Informar se o pedido da Paróquia 

local, para envio de ambulância e enfermeiro no Retiro da Crisma agendado para dia cinco 

de dezembro, com previsão de 240 participantes, será atendido, comunicando a este 

subscritor, bem como à solicitante, da sua decisão, ambos do Ver. Edney Campos dos 

Santos – desps.: Aprovados, encaminhe-se. Terminada a leitura, o SR. PRESIDENTE 

concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS 

usou da palavra a partir de 07min08s da gravação. Não havendo mais oradores inscritos, 

nem pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia, o SR. PRESIDENTE passou para a 

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

procedesse a leitura dos Pareceres CJR Nº 024 e CFO Nº 037/15, ambos recomendando o 

prosseguimento do PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 001/15 (Dispõe sobre o 

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

providências), de autoria do Poder Executivo, e Parecer CACIT Nº 001/15, recomendando a 

rejeição da matéria.  Terminada a leitura, pela ordem, o VER. CLAUDINEI JOSÉ DE 

OLIVEIRA usou da palavra a partir de 16min12s da gravação, requerendo ao Sr. 

Presidente, a leitura do Parecer Jurídico relativo à matéria em pauta. Sendo seu 

requerimento deferido, o Sr. 1º Secretário procedeu a leitura. Terminada a leitura do 

Parecer Jurídico, o VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS, usou da palavra a partir de 

20min49s da gravação, requerendo também ao Sr. Presidente, a leitura do Parecer Contábil 

referente à mesma matéria, sendo deferido e procedida a leitura pelo Sr. 1º Secretário. 

Dando prosseguimento, o SR. PRESIDENTE colocou a matéria em discussão. O VER. 

BENEDITO LÉLIS RENÓ usou da palavra a partir de 27min45s da gravação. O VER. 

CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA a partir de 44min126 da gravação. O VER. SÉRGIO DOS 

SANTOS a partir de 01h01min19s da gravação. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS a 
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partir de 01h10min22s da gravação. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO a partir de 

01h18min45s da gravação. A VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS a partir de 01h24min02s 

da gravação. Ninguém mais se manifestando, foi o referido Projeto de Lei Complementar Nº 

001/15 (Dispõe sobre o regramento legal do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 

– ISSQN e dá outras providências), de autoria do Poder Executivo, submetido à votação, 

sendo REJEITADO por sete votos contrários, a quatro favoráveis dos Vers. Claudinei José 

de Oliveira, Deise Aparecida Corrêa Duque, Paulo Arouca Sobreira e Paulo Roberto de 

Faria. Não havendo mais matéria a ser apreciada, o SR. PRESIDENTE passou para a 

EXPLICAÇÃO PESSOAL e, conforme livro de inscrição, concedeu a palavra aos 

Nobres Edis inscritos. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO usou da palavra a partir de 

01h39min23s da gravação, solicitando um minuto de silêncio pelo passamento do Sr. 

Rogério, morador do Bairro Fartura, popularmente conhecido por “Huck”. Tendo seu 

requerimento deferido de imediato pelo Sr. Presidente, após o gesto de luto, o Orador 

prosseguiu sua manifestação a partir de 01h41min19s da gravação. O VER. CLAUDINEI 

JOSÉ DE OLIVEIRA  a partir de 01h43min50s da gravação. A VERª. SANDRA REGINA DE 

ASSIS  a partir de 01h46min44s da gravação. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS  a partir de 

01h54min30s da gravação. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ a partir de 01h58min05s da 

gravação. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA a partir de 02h09min12s da gravação.  

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

02h22min54s da gravação, parabenizando o Salesópolis Fest Country e todos os que 

trabalharam em prol deste evento, desde os motoristas, enfermeiros e médicos, bem como 

toda equipe organizadora. Enfatizou que, embora as dificuldades financeiras pelas quais o 

município atravessa,  o mais importante é que todos os agentes políticos estão buscando 

recursos, cabendo à população cobrar-lhes por tal busca. 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 30 de Novembro de 2015. 

 

PRESIDENTE : 
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2º SECRETÁRIO  : 

 

  A Ata supra foi  ______________________  em Sessão Ordinária,  realizada 

em 07 de Dezembro de 2015.   
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