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              ATA DA 35ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 31 de Outubro de 2016 - 4º Período da 16ª Legislatura. Aos trinta 
e um dias do mês de Outubro do ano dois mil e dezesseis, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Trigésima Quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Salesópolis, sob a presidência do Vereador Sérgio dos Santos e secretariada pelos Vereadores 
Benedito Lélis Renó 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: Claudinei José de Oliveira, Cristian Luiz 
Candelária – Vice-Presidente, Deise Aparecida Corrêa Duque, Francisco Marcelo de Morais 
Corrêa, Mário Barbosa Pinto, Paulo Arouca Sobreira, Paulo Roberto de Faria e Sandra Regina 
de Assis, e demais membros da Mesa Diretora, totalizando onze Vereadores.  Havendo número 

legal,  o SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão e submeteu a ata da última sessão 
ordinária 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: MENSAGENS do Poder Executivo Nºs 1.244 e 1245/2016 
encaminhando, respectivamente, o PROJETO DE LEI Nº 025/16 (Altera a destinação de bem 
de uso comum do povo para bem de uso especial), e PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 
001/16 (Dispõe sobre o regramento legal do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – 
ISSQN e dá outras providências) – desps.: Às Comissões de Justiça e Redação, de Obras, 
Serviço Público, Educação e Saúde e de Finanças e Orçamento; OFÍCIOS do Poder Executivos 
Nºs: 470/16 GP – Encaminhando o Decreto Municipal Nº 3.137/2016, publicado em vinte e 
quatro de Outubro, regulamentando a Lei Municipal Nº 1.732/2016 que dispõe sobre o Plano 
Municipal de Desenvolvimento Turístico (PDTur) da Estância Turística de Salesópolis – desp.: 
Plenário ciente, arquive-se junto ao projeto de lei pertinente; 471/16 GP – Encaminhando os 
BALANCETES FINANCEIROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 
SALESÓPOLIS, referentes aos meses de Maio a Setembro/2016, através de mídia digital – CD-
Rom – desp.: À Comissão de Finanças e Orçamento; COMUNICADO DA SABESP sobre a 
abertura de Concurso Público para o Programa de Estágios 2016, destinados a estudantes do 
ensino médio regular e técnico e ensino superior,  para a Região Metropolitana de São Paulo, 
Interior e Litoral, sendo o período de inscrição entre vinte e oito de outubro e nove de 
dezembro, no site da Fundação Carlos Chagas – desp.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada 

a leitura, a partir de 03min59s da gravação o SR. PRESIDENTE concedeu a palavra aos 
Nobres Edis inscritos e, não havendo interesse destes em fazer uso da palavra, nem pauta a 
ser tratada na presente Ordem do Dia, a partir de 04min14s da gravação passou para a 

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

Edis inscritos. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA  usou da palavra a partir de 04min29s 

da gravação. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO a partir de 06min43s da gravação. O VER. 

BENEDITO LÉLIS RENÓ a partir de 09min16s da gravação. Não havendo mais oradores 

inscritos, o SR. PRESIDENTE, a partir de 12min46s da gravação, usou da palavra e informou 
que, desde o dia vinte e cinco de outubro, estão abertas as inscrições para o Concurso Público 
desta Casa de Leis,  e que todas as informações pertinentes podem ser obtidas no site – 
www.camarasalesopolis.sp.gov.br. Também aproveitou para lembrar que, na próxima quarta-
feira, dia dois de novembro, devido ao feriado de Finados, não haverá expediente na Câmara 
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 
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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 31 de Outubro de 2016. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  :    
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
                     A Ata supra foi  ______________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
07 de Novembro de 2016.   
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