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ATA DA 34ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 23 de Novembro de 2015 - 3º Período da 16ª Legislatura. Aos
vinte e três dias do mês de Novembro do ano dois mil e quinze, no edifício sede deste
Poder Legislativo, realizou-se a Trigésima Quarta 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 as ausências das Verªs. Deise Aparecida Corrêa
Duque e Sandra Regina de Assis, e presença dos demais Vereadores: Benedito Lélis Renó,
Claudinei José de Oliveira, Francisco Marcelo de Morais Corrêa – Vice-Presidente, Mário
Barbosa Pinto, Paulo Roberto de Faria e Sérgio dos Santos, e demais membros da Mesa
Diretora, totalizando nove 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, nove votos, dadas as ausências
das Vereadoras Deise e Sandra, 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
638/15 GP do Poder Executivo, solicitando alterar, para a Sessão Ordinária do próximo dia
trinta de Novembro, sua solicitação apresentada através do OFÍCIO Nº 636/15, para uso da
palavra nesta Sessão Ordinária, a fim de prestar esclarecimentos acerca 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) – desp.: Autorizado. Arquive-se,
Plenário ciente; REQUERIMENTOS, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 118 –
Prestar informações acerca da situação em que se encontra a piscina do CEREBF – Centro
Esportivo e Recreativo Expedicionário Benedito da Fonseca, do Ver. Cristian Luiz
Candelária; 119 – Determinar à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, adotar as
medidas legais para a reintegração de posse dos prédios desativados das escolas rurais
invadidos, e retirada das bombas dos poços artesianos das mesmas, informando esta Casa
de Leis sobre a situação de cada uma das unidades escolares, e atendimento desta
proposição, através do envio da cópia de documentos ou manifestando-se sobre todo o
relatado, do Ver. Sérgio dos Santos; 120 – Informar os locais previstos para receberem
obras de melhorias nos calçamentos, possibilitando-nos esclarecer aos interessados e até
sugerir outros pontos de maior necessidade; 121 – Informar as providências que vem
adotando para agilizar a retomada dos serviços do Cartório Eleitoral nesta cidade, evitando
a locomoção dos munícipes até a cidade de Santa Branca, ambos do Ver. Claudinei José de
Oliveira – desps.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. Prefeito
Municipal, Nºs: 189 – Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil,
solicitando a realização de estudos para colocação de dois ou três postes na Rua Cunha
Bueno, Bairro Bragança, conforme croqui anexo; 190 – Determinar estudos objetivando a
implantação de rede elétrica, bem como a devida demarcação nas ruas da Vila Ademar,
Bairro Bragança, ambas do Ver. Paulo Roberto de Faria; 191 – Interceder junto ao DER,
objetivando a realização de obras de acostamento em vários pontos da Estrada SalesópolisSanta Branca, até a divisa deste com aquele município, contudo, que antes, seja agendada
reunião com o Engenheiro responsável pela rodovia, a fim de visitar toda sua extensão e
expor os pontos considerados mais críticos, do Ver. Sérgio dos Santos; 192 – Determinar ao
setor competente, realizar a limpeza de várias ruas do Bairro Bragança, cuja sujeira vem se
acumulando, há tempos, e o mato crescente invadindo as calçadas, do Ver. Paulo Roberto
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de Faria; 193 – Que, através de um trabalho conjunto entre as Secretarias Municipais de
Educação e Cultura e de Administração, Polícias Militar e Civil e comércio local, melhorem a
decoração natalina, organizem ações mais eficientes e atrações, em especial, nos finais de
semana, até o mês de janeiro ou, ao menos, até a virada do ano, na Praça da Matriz, bem
como informe acerca das providências a serem adotadas, do Ver. Claudinei José de
Oliveira; 194 – Determinar os reparos necessários na Estrada do Bracaiá; 195 – Determinar
à Secretaria de Obras, adotar as providências necessárias ao fechamento de um buraco
que se formou em frente ao Nº 492 da Rua São Sebastião, Bairro Fartura, ambas do Ver.
Cristian Luiz Candelária; 196 – Determinar ao setor competente, adotar as providências que
se fazem necessárias com relação às bocas-de-lobo entupidas na altura do Nº 662 da Rua
XV de Novembro, proximidades da Loja de Materiais Ocanha, Bazar da Dona Maria Miranda
e Sorveteria Maquea; 197 – Determinar ao setor competente ou notificar o concessionário
do Velório Municipal, a tomar providências com relação à sujeira que se acumula no entorno
do prédio, incluindo calçada e o antigo canteiro de flores, transformado em canteiro de
areia, conforme foto anexa, bem como determine uma vistoria e adote as medidas
necessárias com relação ao forro do referido prédio, que encontra-se totalmente
carunchado; 198 – Determinar ao setor competente, realizar a limpeza no Córrego Padre
Manoel, que corta a área central desta cidade; 199 – Determinar ao setor competente,
estudar a possibilidade de proibir o estacionamento de veículos na subida da Rua Justino
Cardoso de Siqueira, nas proximidades do novo estacionamento dos clientes do
Supermercado Salé e, em sendo legal, afixar placa de trânsito pertinente; 200 – Determinar
ao órgão competente, adotar providências legais acerca da casa abandonada, localizada na
Rua XV de Novembro, Nº 106 – Vila Henrique, conforme fotos anexas, todas do Ver. Mário
Barbosa Pinto; e 201 – Determinar ao setor competente, realizar estudos relativos à
adequação de natureza arquitetônica e urbanística desta Estância Turística com a lei de
acessibilidade e imediata adequação, do Ver. Benedito Lélis Renó – desps.: Encaminhe-se,
lidas no Expediente; PARECER CFO Nº 039/15 referente ao Balancete Financeiro da
Câmara Municipal de Salesópolis, relativo ao mês de Outubro/2015 – desp.: Aguarde-se a
manifestação do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para então emitir o
parecer final e conclusivo; OFÍCIO Nº 039/2015 do Sindicato dos Servidores na
Administração Pública de Salesópolis e Região, apresentando sua visão quanto à proposta
de reforma tributária municipal, através 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, solicitando
esclarecimentos, e declarando concordar com a prudência na proteção dos empresários e
pessoas físicas sem submetê-los à majoração tarifária do ISSQN, embora reconhecendo a
necessidade e conveniência da majoração praticada ao setor de grandes instituições, como
financeiro, Petrobrás e empreiteiras, enfatizando a necessidade da reestruturação do
departamento de Fiscalização Tributária Municipal, desejando ainda que a reforma prospere
e chegue a bom termo diante da insegurança da sobrevivência econômica do município,
porém, evitando penalizar a categoria dos funcionários públicos – desp.: Arquive-se junto ao
processo do PLC Nº 001/15, Plenário ciente. Terminada a leitura, o SR. PRESIDENTE
concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ usou da
palavra a partir de 19min30s da gravação. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS a partir de
25min17s da gravação. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA a partir de 30min19s da
gravação. Não havendo mais oradores inscritos, nem pauta a ser tratada na presente
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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.
BENEDITO LÉLIS RENÓ usou da palavra a partir de 35min20s da gravação. O VER.
SÉRGIO DOS SANTOS a partir de 50min06s da gravação. Não havendo mais oradores
inscritos e nada mais havendo a tratar, a partir de 56min16s da gravação o SR.
PRESIDENTE 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 23 de Novembro de 2015.
PRESIDENTE

:

1º SECRETÁRIO :
2º SECRETÁRIO :
A Ata supra foi ______________________ em Sessão Ordinária, realizada
em 30 de Novembro de 2015.

