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ATA DA 37ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 21 de Novembro de 2016 - 4º Período da 16ª Legislatura. Aos
vinte e um dias do mês de Novembro do ano dois mil e dezesseis, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Trigésima Sétima 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: REQUERIMENTO Nº 087/16 - Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal,
prestar informações e enviar os documentos que relaciona, relativos à obra de perenização que
vem sendo realizada na Estrada da Petrobrás: 1) quem é o servidor municipal responsável por
acompanhar referida obra, 2) cópia do contrato firmado entre a Empresa Jo Terra Ltda e a
Municipalidade e, 3) cópia do projeto, de autoria da Comissão de Estradas Municipais – desp.:
Aprovado, encaminhe-se; MOÇÃO Nº 005/16
– DE REPÚDIO à EMTU – Empresa
Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. e ao CONSÓRCIO UNILESTE que,
apesar de toda a movimentação cívica popular pela melhora na prestação do serviço de
transporte público, essencial à comunidade, em decorrência dos problemas apresentados na
prestação dos serviços nos últimos anos em nossa Estância Turística, continuam gerando
transtornos, como recentemente, aos alunos que não puderam realizar o ENEM por falhas
logísticas e ausência de ônibus, de autoria do Ver. Sérgio dos Santos e demais Vereadores –
desp.: Aprovada, encaminhe-se; OFÍCIO CCA Nº 4255/2016 do Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo, encaminhando cópia da Decisão relativa às Contas da Prefeitura Municipal,
referente ao exercício de 2009 e informando que o decidido não é suscetível de revisão pelo
Legislativo – desp.: Arquive-se ao processo de origem, Plenário ciente; CONVITES: da EMEF
Professora Maria de Lourdes Gonçalves de Toledo – para a Formatura da Educação Infantil,
que será realizada no dia dois de dezembro, às dezenove horas, naquela unidade escolar; do
Comandante do 17º Batalhão da Polícia Militar Metropolitana e Direção da EMEF Professora
Maria de Lourdes Gonçalves de Toledo – para a Cerimônia de Formatura dos alunos dos
quintos anos do PROERD – Programa Educacional de Resistência as Drogas e a Violência, que
será realizada no dia vinte e cinco de novembro, às dezoito horas, na Escola Estadual
Professora Olga Chakur Farah; e do Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes – para
apresentação do balanço das suas atividades, projetos e ações, no dia primeiro de dezembro,
às dezenove horas e trinta minutos, no Auditório do CEMFORPE em Mogi das Cruzes – desp.:
Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, a partir de 09min40s da gravação o SR.
PRESIDENTE concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos e, não havendo interesse destes
em fazer uso da palavra, passou para a ORDEM DO DIA a partir de 10min01s da gravação,
solicitando ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura do REQUERIMENTO DE URGÊNCIA
ESPECIAL Nº 004/16. Terminada a leitura, foi o referido requerimento submetido à votação,
sendo aprovado por unanimidade. Aprovada a urgência especial, o SR. PRESIDENTE solicitou
ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura dos Pareceres CJR Nº 018, CACIT Nº 002,
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CRNMA Nº 001, COSPES Nº 003/16 e CFO Nº 029/16, todos recomendando o prosseguimento
do PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 001/16 (Dispõe sobre o regramento legal do
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN e dá outras providências), de autoria
do Poder Executivo, e do Parecer Conjunto CJR-COSPES-CFO recomendando a aprovação do
TEXTO SUBSTITUTIVO DO PROJETO DE LEI Nº 019/16 (Dispõe sobre reserva de vaga
exclusiva nos estacionamentos abertos ao público ou privado de uso coletivo e em vias
públicas, e dá outras providências), também de autoria do Poder Executivo. Terminada a
leitura, primeiramente, o SR. PRESIDENTE colocou em única discussão o PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 001/16 (Dispõe sobre o regramento legal do Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza – ISSQN e dá outras providências), de autoria do Poder Executivo. O VER.
CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA usou da palavra a partir de 23min30s da gravação. O VER.
FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA a partir de 26min27s da gravação. O VER.
BENEDITO LÉLIS RENÓ a partir de 30min05s da gravação. O VER. PAULO AROUCA
SOBREIRA a partir de 39min51s da gravação. Ninguém mais se manifestando, foi o referido
Projeto de Lei Complementar Nº 001/16 submetido à votação, sendo aprovado por oito votos
favoráveis a três contrários dos Vers. Francisco Marcelo de Morais Corrêa, Mário Barbosa Pinto
e Sandra Regina de Assis. Em seguida e conforme pauta publicada, o SR. PRESIDENTE
submeteu à única discussão e votação o TEXTO SUBSTITUTIVO DO PROJETO DE LEI Nº
019/16 (Dispõe sobre reserva de vaga exclusiva nos estacionamentos abertos ao público ou
privado de uso coletivo e em vias públicas, e dá outras providências), de autoria do Poder
Executivo, o qual foi aprovado por unanimidade, sem preceder manifestação. Não havendo
mais matéria a ser tratada na presente Ordem do Dia, o SR. PRESIDENTE passou para a
EXPLICAÇÃO PESSOAL a partir de 46min12s da gravação e, conforme livro de inscrição,
concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos e, não havendo interesse destes em fazer uso da
palavra, a partir de 46min31s da gravação comunicou que esta Casa de Leis, seguindo os
critérios do Decreto Nº 3.140 da Prefeitura Municipal, baixou o Decreto Nº 007/16, também
fixando o horário de Expediente deste Legislativo, das oito às quinze horas, até o dia trinta e um
de dezembro deste ano. 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 21 de Novembro de 2016.
PRESIDENTE
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A Ata supra foi ______________________ em Sessão Ordinária, realizada em
28 de Novembro de 2016.

