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              ATA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 06 de Fevereiro de 2017 - 1º Período da 17ª Legislatura. Aos 
seis dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e dezessete, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis, sob a 
presidência do Vereador Rodolfo Rodrigues Marcondes e secretariada pelos Vereadores Edson 
Lopes Cerqueira e Cláudio do Prado Moraes – 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, Débora 
Aparecida Rodrigues – Vice-Presidente, Edilson Aparecido dos Santos, Mário Barbosa Pinto, 
Nilson Satolu Imamura, Paulo Cézar Monteiro, Paulo Roberto de Faria e Sérgio dos Santos, e 
demais membros da Mesa Diretora, totalizando onze Vereadores.  Havendo número legal,  o 

SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão e solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a 

leitura das matérias do EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus respectivos 
despachos: OFÍCIO Nº 020/17 GP do Poder Executivo, encaminhando os BALANCETES 
FINANCEIROS DA PREFEITURA MUNICIPAL, referentes aos meses de Outubro a 
Dezembro/2016, através de mídia digital – CD-Rom – desp.: À Comissão de Finanças e 
Orçamento; PROJETO DE LEI Nº 001/17 (Dispõe sobre revisão salarial ao Pessoal da Câmara 
Municipal da Estância Turística de Salesópolis e dá outras providências), de autoria da Mesa 
Diretora da Câmara Municipal de Salesópolis – desp.: Às Comissões de Justiça e Redação e de 
Finanças e Orçamento; REQUERIMENTO DE LICENÇA DO CARGO DE VEREADOR para 
assumir Cargo de Administrador do Distrito Nossa Senhora dos Remédios, nos Termos do 
Artigo 39, Parágrafo 4º da Lei Orgânica do Município de Salesópolis, do Ver. Paulo Roberto de 
Faria – desp.: À deliberação do Plenário nesta data; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. 
Prefeito Municipal, Nºs: 001 – Prestar informações que relaciona em cinco itens acerca da 
paralisação da obra de pavimentação, realizada na Estrada Armindo Soares de Campos; 002 – 
Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, objetivando informações acerca da 
quantidade de chamados para a solução da falta de energia no município, nos últimos três 
meses, e destes quantos foram atendidos, o prazo de atendimento, bem como sejam 
justificados os chamados não atendidos, 003 – Prestar informações acerca das obras 
realizadas na Estrada da Petrobrás: 1) se o pagamento foi feito parcial ou integral, 2) se parcial, 
qual o motivo, 3) se integral, se a obra foi concluída e quando e,  4) enviar as cópias dos 
contratos e documentos relacionados ao pagamento, todos do Ver. Cláudio do Prado Moraes; 
004 – Prestar informações que relaciona em cinco itens acerca das obras de manutenção das 
estradas rurais do Distrito Nossa Senhora dos Remédios e bairros adjacentes, do Ver. Paulo 
Cézar Monteiro; 005 – Prestar informações que relaciona em quatro itens acerca do prédio 
construído para abrigar a Creche do Distrito Nossa Senhora dos Remédios, incluindo se este 
poderá ser utilizado para outros fins, dos Vers. Paulo Cézar Monteiro e Claudinei José de 
Oliveira; 006 – Enviar uma relação dos cargos comissionados, salários, respectivas descrições 
e setores de lotação, bem como outra relação de nomes dos ocupantes de cada um dos cargos 
relacionados; 007 – Prestar informações que relaciona em sete itens relativos à intervenção da 
Santa Casa local, ao prédio e ao plano de trabalho para a atual gestão, ambos do Ver. 
Claudinei José de Oliveira; 008 – Informar o que está sendo feito para regularizar a situação em 
que se encontra o muro da EMEF Ernesto Ardachinikoff, do Distrito Nossa Senhora dos 
Remédios, dos Vers. Mário Barbosa Pinto e Sérgio dos Santos; 009 – Prestar informações que 
relaciona em seis itens, referente à retomada da obra de asfaltamento da Rua Santa Rita de 
Cássia, do Ver. Mário Barbosa Pinto; 010 – Cobrar da empresa responsável pela obra de 
asfaltamento da Rua Santa Rita de Cássia, a sua conclusão com a maior brevidade, e informar 
a previsão de sua retomada, do Ver. Sérgio dos Santos; 011 – Prestar informações acerca das 
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medidas que estão sendo adotadas para regularizar o transporte dos portadores de 
necessidades especiais de Salesópolis, que estudam na APAE de Mogi das Cruzes, do Ver. 
Claudinei José de Oliveira; e 012/17 – Informar quais medidas serão adotadas com relação aos 
loteamentos denunciados em 2012, pelo atual Diretor de Regularização Fundiária, bem como 
solicita documentos comprobatórios caso esteja em andamento esta regularização, do Ver. 
Mário Barbosa Pinto – desps.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. 
Prefeito Municipal, Nºs: 001 – A troca de um poste deteriorado e com rachaduras, situado após 
a Torre de Telefonia, no meio da Estrada Armindo Soares de Campos; 002 – Interceder junto à 
Empresa Bandeirante Energias do Brasil, solicitando a troca de dois postes queimados e 
parcialmente deteriorados, localizados na Estrada Armindo Soares de Campos, a 
aproximadamente 50m da faixa da Petrobrás, ambas do Ver. Cláudio do Prado Moraes; 003 – 
Determinar ao departamento competente, a fixação de uma rede protetora, já adquirida pelos 
moradores, com pontaletes tratados ou tubos metálicos de seis metros de comprimento, na 
quadra esportiva do Bairro Bragança; 004 – Determinar ao departamento competente, a 
manutenção das pontes do Bairro do Serrote, na Estrada dos Fonsecas, próximo ao Bar do 
Celino, outra próxima à casa da Sra. Maria Gancho, e também na Estrada Campos, próximo a 
casa do Sr. Pedro Pires; 005 – Determinar ao setor responsável, o patrolamento e 
cascalhamento nas Estradas José Alves Fonseca, sentido pesqueiro do Sr. Rubens e, dos 
Fonsecas, sentido Bar do Celino, e ainda na Estrada do Serrote, ambas do Ver. Edilson 
Aparecido dos Santos e outros; 006 – Determinar a fiscalização das constantes ocorrências de 
emissão de sons elevados, dos veículos automotores, nos períodos noturnos, na Praça Padre 
João Menendes; 007 – Interceder junto à SABESP ou determinar ao Setor Municipal de Obras, 
objetivando o desentupimento de uma boca-de-lobo, localizada na Rua XV de Novembro, 
próximo ao Comércio Auto Peças Sória, Vila Henrique; 008 – Determinar ao setor competente, 
a implantação de uma lombada na Avenida Professor Adhemar Bolina, próximo ao Nº 655, 
todas do Ver. Mário Barbosa Pinto; 009 – Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do 
Brasil, a fim de ativar a iluminação da quadra do Bairro Totozinho Cardoso e, determinar ao 
Setor de Obras, a construção de vestiário com banheiro para atender a mesma quadra; 010 – 
Reunir-se com as empresas funerárias que atuam no município, a fim de decidir sobre o aluguel 
do Velório Municipal, atualmente não cobrado, ou mesmo determinar que as referidas empresas 
não utilizem mais aquele próprio municipal; 011 – Determinar à Secretaria Municipal de Saúde, 
disponibilizar mais um veículo, com saída por volta das onze horas desta cidade, a fim de 
atender os pacientes que têm consulta no período da tarde, bem como adotar medidas urgentes 
para agilizar a realização dos exames médicos; 012 – Determinar ao setor competente, realizar 
o cadastramento de casas e terrenos da área urbana da cidade, que ainda não pagam o IPTU – 
Imposto Predial e Territorial Urbano, todas do Ver. Sérgio dos Santos; 013 – Interceder junto ao 
Setor de Obras, objetivando o patrolamento na Estrada de Servidão, acessada no Km 83 da 
Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura, bem como a instalação de lixeira, 
preferencialmente, com coleta seletiva, na mesma estrada,  014 – Interceder junto ao Setor de 
Obras, a fim de realizar a manutenção da lixeira que se encontra deteriorada na altura do Nº 58 
da Estrada Municipal do Caiuby, Distrito dos Remédios; 015 – Interceder junto ao Setor de 
Obras, a fim de realizar a manutenção e patrolamento da Estrada do Itaguassu, Bairro Barro 
Preto, Distrito dos Remédios; 016 – Determinar ao Setor de Obras, tapar os buracos e patrolar 
a Estrada José Alves Fonseca, Bairro do Serrote; 017 – Determinar ao Setor de Obras, tapar os 
buracos e patrolar a Estrada da Lagoinha acessada no Km 85,5 da Rodovia Alfredo Rolim de 
Moura, tendo como ponto de referência a residência do ex-Vereador Paulo Miranda; e 018/17 – 
Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a implantação de um 
poste com luminária em frente ao Obelisco da Barragem de Ponte Nova, e ponto de ônibus 
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localizado na altura do Km 80 da Rodovia Alfredo Rolim de Moura, Distrito dos Remédios, todas 
da Verª. Débora Aparecida Rodrigues e outros – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente; 
OFÍCIO s/Nº da Secretaria de Desenvolvimento, Meio Ambiente, Agronegócios e Regularização 
Fundiária, informando os Cursos e Programas que serão disponibilizados neste ano de 2017 
através da parceria firmada entre a Prefeitura Municipal de Salesópolis e o SENAR FAESP,  
OFÍCIOS Nºs 318 e 314/16, e 007/17 todos da Caixa Econômica Federal, informando, 
respectivamente, o repasse de R$ 245.850,00 e contrapartida da R$ 4.150,00 para 
Pavimentação Urbana; de R$ 690.900,00 e contrapartida de R$ 14.100,00 para Pavimentação e 
Drenagem Pluvial-Subterrânea ou Superficial em Salesópolis; e de R$ 132.560,08 também para 
Pavimentação Urbana, porém, sob bloqueio; COMUNICADO sobre a liberação de recurso 
financeiro, do Ministério da Educação – nos valores de R$ 1.298,75, R$ 11.624,50 e R$ 
4.076,33 referentes à 10ª Parcela do PNATE e de R$ 85.917,66 referente a 11ª Quota do 
FNDE – emitidos em 07 e 12 de Dezembro/2016; e COMUNICADO  do SEBRAE, sobre a 
programação de atendimento especial para os moradores de Salesópolis, através do Sebrae-
Móvel, trazendo orientações à empreendedores, no próximo dia nove de fevereiro, das dez às 
dezesseis horas – desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, a partir de 16min56s 

da gravação o SR. PRESIDENTE, antes de conceder a palavra aos Nobres Edis inscritos, 
conforme disposto no Artigo 162, Inciso II do Regimento Interno deste Legislativo, submeteu à 
única votação o Requerimento de Licença do Cargo de Vereador apresentado pelo Ver. Paulo 
Roberto de Faria, o qual foi aprovado por unanimidade, ou seja, nove votos, haja vista que o 

Ver. Paulo Roberto de Faria e o Sr. Presidente não votaram. Aprovada a licença, o SR. 

PRESIDENTE, em nome desta Casa de Leis,  desejou sucesso ao Colega Paulo Roberto de 
Faria à frente da Administração do Distrito do Remédio e o dispensou desta sessão. Estando 

presente o Sr. Edney Campos dos Santos, Primeiro Suplente do PR/PTC, o SR. PRESIDENTE 
convidou-o a se apresentar à Mesa Diretora para firmar seu Compromisso de Posse e, em 
seguida, assumir a cadeira, por ocasião da licença do exercício do mandato do Vereador Paulo 
Roberto de Faria. O Sr. Edney Campos dos Santos procedeu a entrega da sua  Declaração de 

Bens  firmou o Compromisso Regimental, que foi lido pelo próprio Presidente a partir de 
20min43s da gravação, com os seguintes dizeres: “PROMETO EXERCER, COM DEDICAÇÃO 
E LEALDADE, O MEU MANDATO, RESPEITANDO A LEI E PROMOVENDO O BEM-ESTAR 
GERAL DO MUNICÍPIO”, em seguida, ele respondeu: “ASSIM O PROMETO”. Firmado o 

compromisso, aos 20min54s da gravação, o Ver. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS foi 

declarado empossado para compor este Poder Legislativo Salesopolense enquanto durar a 

licença do Ver. Paulo Roberto de Faria e, na sequência, atendendo ao SR. PRESIDENTE 

assinou o Termo de Posse. Empossado, o SR. PRESIDENTE concedeu-lhe a palavra. O VER. 

EDNEY CAMPOS DOS SANTOS usou da palavra a partir de 22min06s da gravação. 

Terminada a manifestação, o SR. PRESIDENTE convido-o a ocupar sua cadeira e continuar 
participando desta sessão ordinária. Prosseguindo com a pauta concedeu a palavra aos Nobres 

Edis inscritos. O VER. PAULO CÉZAR MONTEIRO usou da palavra a partir de 22min41s da 

gravação. O VER. EDILSON APARECIDO DOS SANTOS a partir de 27min52s da gravação. O 

VER. MÁRIO BARBOSA PINTO a partir de 29min48s da gravação. O VER. SÉRGIO DOS 

SANTOS a partir de 35min21s da gravação. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA a partir 

de 44min52s da gravação. O VER. CLÁUDIO DO PRADO MORAES a partir de 55min20s da 

gravação. O VER. EDSON LOPES CERQUEIRA a partir de 01h03min09s da gravação. Não 

havendo mais oradores inscritos,  nem pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia, o SR. 

PRESIDENTE passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL a partir de 01h05min36s da 

gravação e, conforme livro de inscrição, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. 
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VER. PAULO CÉZAR MONTEIRO usou da palavra a partir de 01h05min51s da gravação. O 

VER. EDILSON APARECIDO DOS SANTOS  a partir de 01h08min13s da gravação. O VER. 

MÁRIO BARBOSA PINTO a partir de 01h13min44s da gravação. O VER. SÉRGIO DOS 

SANTOS a partir de 01h21min10s da gravação. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA a 

partir de 01h25min26s da gravação. A VERª. DÉBORA APARECIDA RODRIGUES a partir de 

01h40min12s da gravação. O VER. CLÁUDIO DO PRADO MORAES a partir de 01h45min48s 
da gravação. Passando a presidência à Vice-Presidente – Verª. Débora Aparecida Rodrigues, o 

VER. RODOLFO RODRIGUES MARCONDES usou a palavra a partir de 01h49min50s da 
gravação. Retomando a presidência a partir de 01h56min53s da gravação e não havendo 
interesse dos demais oradores inscritos em fazer uso da palavra, e nada mais havendo a tratar, 

o SR. PRESIDENTE agradeceu a presença de todos e 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 06 de Fevereiro de 2017. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  :    
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
                     A Ata supra foi  ______________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
13 de Fevereiro de 2017.   
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