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              ATA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 13 de Fevereiro de 2017 - 1º Período da 17ª Legislatura. Aos 
treze dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e dezessete, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Segunda 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, Edney Campos dos 
Santos, Mário Barbosa Pinto, Nilson Satolu Imamura, Paulo Cézar Monteiro 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 primeira 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: REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 013 – 
Encaminhar uma relação dos contratos de aluguéis dos prédios utilizados pela Prefeitura 
Municipal, contendo o valor e a data do vencimento de cada um dos itens relacionados e, 
especialmente, a que se destina; 014 – Informar o valor arrecadado mensalmente através da 
COSIP – Contribuição para custeio do Serviço de Iluminação Pública, e enviar uma relação 
discriminando a aplicação do recurso, ambos do Ver. Cláudio do Prado Moraes; 015 – Informar 
se existe previsão para a convocação dos candidatos classificados no último concurso público, 
em caso positivo, qual a data prevista e, em caso negativo, justificar, do Ver. Claudinei José de 
Oliveira e outros; 016 – Informar em qual situação se encontra a obra de revitalização do 
Parque da Nascente do Tietê, cujo recurso está bloqueado, conforme informação da Caixa 
Econômica Federal, se já foi concluída e, se não, qual a data prevista para a conclusão, e ainda 
se o  prazo de vigência do contrato foi prorrogado, informar a data; 017 – Informar quais ruas, 
calçadas, avenidas e praças foram contempladas no convênio firmado com o Estado de São 
Paulo,  para liberação de recursos do DADE – Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das 
Estâncias, objetivando a revitalização de calçadas, ruas, avenidas e praças, bem como enviar 
cópia do projeto de reurbanização e revitalização, e dos documentos do processo licitatório; 018 
– Informar quais ruas, calçadas, avenidas e praças foram contempladas no convênio firmado 
com o Estado de São Paulo para liberação de recursos do DADE – Departamento de Apoio ao 
Desenvolvimento das Estâncias, objetivando a revitalização de calçadas, ruas, avenidas e 
praças, bem como enviar cópia dos documentos do processo licitatório, todos da CACIT – 
Comissão de Agricultura, Comércio, Indústria e Turismo; 019 – Informar a possibilidade de 
utilizar o prédio construído para a Creche do Distrito dos Remédios, para abrigar a 
Subprefeitura e Correio daquele distrito, economizando o atual valor do aluguel, além de evitar 
a deterioração do prédio e os consequentes prejuízos; 020 – Informar quais medidas estão 
sendo adotadas com relação ao crescimento populacional de animais de rua, e se há 
rastreamento sobre os principais locais em que eles se aglomeram;  021 – Informar quais os 
critérios adotados para promover ou designar funcionários para certos cargos e, se existe algum 
plano de carreira,  enviar cópia, caso negativo, qual a previsão de implantá-lo, todos da Verª. 
Débora Aparecida Rodrigues e outros; 022 – Informar se existe projeto para a construção da 
ponte no Bairro dos Buenos, em caso positivo, qual a data prevista para início das obras e, em 
caso negativo, justificar, dos Vers. Sérgio dos Santos e Mário Barbosa Pinto; 023 – Prestar 
informações referentes ao Programa Saúde da Família: 1- existe alguma equipe composta para 
esse programa, 2 - se sim, enviar o cronograma de trabalho, 3 - se não, por qual motivo, 4 – se 
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essa equipe atenderá o Centro de Salesópolis e o Distrito dos Remédios, ou serão formadas 
duas equipes, do Ver. Paulo Cézar Monteiro e outros – desps.: Aprovados, encaminhe-se; 
INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 019 – Encaminhar à SABESP, uma 
solicitação para inclusão de um projeto que atenda a necessidade de implantação dos sistemas 
de drenagem pluvial e pavimentação, a fim de cessar os prejuízos causados pela erosão e 
arraste de materiais que ocorrem na Rua Frederico Ozanan e que, a execução deste projeto, 
seja financiada com parte dos recursos disponibilizados pela contrapartida aportada pela 
referida empresa concessionária, dos Vers. Edney Campos dos Santos e Sérgio dos Santos; 
020 – Adotar as providências necessárias à criação do Conselho Municipal de Cultura neste 
município, do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes; 021 – Determinar ao Setor de Obras e 
Serviços, a construção de calçada na Rua Campos Sales, no final do muro do Cemitério, bem 
como reconstruir o muro deste mesmo Cemitério, onde está desbarrancando; 022 – Determinar 
ao Setor de Obras e Serviços, retirar as duas árvores na estreita calçada da Rua Campos 
Sales, ao lado do muro do Cemitério; 023 – Determinar ao setor competente, realizar a limpeza 
na Rua Campos Sales; 024 – Determinar ao Setor de Obras e Serviços, fixar uma placa com o 
nome da Rua Esperança, Jardim Leonor; 025 – Determinar ao Setor de Obras, a colocação de 
placa identificando a Rua João Batista de Melo Franco Júnior, todas do Ver. Cláudio do Prado 
Moraes; 026 – Determinar às suas Secretarias Municipais, o cumprimento do Artigo 67, Inciso 
VII da Lei Orgânica do Município de Salesópolis, dispondo sobre a competência do Senhor 
Prefeito Municipal, remeter a este Legislativo, logo após a celebração, cópias reprográficas de 
todos os contratos, aditamentos, acordos, convênios, rescisões e nomeações de servidores, 
celebrados pela administração pública municipal e suas autarquias; 027 – Determinar ao Setor 
de Obras, instalar as luminárias retiradas da avenida de entrada do município, na Estrada do 
Cardoso, conforme croqui anexo; 028 – Atender as estradas rurais: 1) realizando estudo técnico 
para elaboração de projeto de lei dispondo sobre aplicação de multa aos causadores dos 
estragos naquelas que receberam manutenção recente e, ainda se necessário, acioná-lo 
judicialmente para o cumprimento desta lei, incluindo indenização ao município e aos usuários 
prejudicados, 2) criando uma campanha de incentivo à população para denunciar os 
responsáveis pelos danos, ajudando o Poder Público na fiscalização, 3) realizando outro estudo 
técnico definindo um limite razoável, para plantações de eucaliptos e demais vegetações, da 
rede elétrica das estradas municipais, a fim de preservar a estrutura da rede, 4) implantando 
sinalização nas estradas rurais, através de recursos provenientes do Turismo, todas do Ver. 
Claudinei José de Oliveira e outros; 029 – Determinar ao Setor de Obras e Serviços, a poda de 
árvores e retirada de galhos que impedem a visualização das placas que sinalizam a travessia 
de pedestres na Avenida Professor Adhemar Bolina, bem como a pintura das faixas de 
pedestres, lombadas e guias que estão apagadas, ao longo da mencionada avenida, cujos 
piores trechos estão próximos à antiga Rodoviária e Auto Posto Ipiranga; 030 – Determinar ao 
Secretário de Obras e Serviços, Engº. Fabiano Calixto e sua equipe, agendar, junto aos 
moradores da Estrada Municipal do Araújo, seu comparecimento para a elaboração de um 
projeto de manutenção e melhoria, especialmente, em três locais críticos: morro próximo a 
residência do Sr. Mauro Miranda, até as proximidades da Pousada Oshida, outra no morro 
próximo a entrada do Bar do Sr. Rubens Miranda e ainda no trecho da Estrada São João; 031 – 
Determinar ao Setor de Obras e Serviços, fixar uma placa indicando o nome da Estrada 
Municipal do Bologna, cujo início é no Km 79,5 da Rodovia Alfredo Rolim de Moura, e término 
na Estrada Municipal do Goto, ao lado da antiga escola do Bairro Itaguassú, todas do Ver. 
Paulo Cézar Monteiro e outros; 032 – Determinar ao setor responsável, o encaminhado, 
urgente, de um computador com impressora para atender a Junta Militar deste Município, dos 
Vers. Sérgio dos Santos e Mário Barbosa Pinto; 033 – Determinar ao Setor de Obras, realizar o 
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reparo da calçada, do lado esquerdo da Avenida Victor Wuo, sentido Rua XV de Novembro, 
próximo a garagem da Empresa Bandeirante Energias do Brasil, ou se dentro do prazo, notificar 
a empresa responsável pela obra, para realizar este serviço, do Ver. Mário Barbosa Pinto; e 
034/17 – Determinar ao setor competente, a limpeza de todos os córregos da área central, 
como por exemplo: Córrego dos Pereiras, do Fartura (perto do Campo da SES), Ribeirão 
Peroba e do Mário Rocha, do Ver. Sérgio dos Santos – desps.: Encaminhe-se, lidas no 
Expediente; BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, relativo 
ao mês de Janeiro/2017 – desp.: À Comissão de Finanças e Orçamento; OFÍCIO Nº 005/2017 
da Caixa Econômica Federal, informando o crédito, sob bloqueio, no valor de R$ 110.896,50 
para revitalização do Parque da Nascente do Rio Tietê – desp.: Arquive-se, Plenário ciente. 

Terminada a leitura, a partir de 14min25s da gravação o SR. PRESIDENTE concedeu a palavra 

aos Nobres Edis inscritos. A VERª. DÉBORA APARECIDA RODRIGUES usou da palavra a 

partir de 14min45s da gravação. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS a partir de 17min14s 

da gravação. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS a partir de 20min18s da gravação. O VER. 

MÁRIO BARBOSA PINTO a partir de 22min46s da gravação. O VER. PAULO CÉZAR 

MONTEIRO a partir de 29min26s da gravação. O VER. CLÁUDIO DO PRADO MORAES a 

partir de 33min17s da gravação. Não havendo mais oradores inscritos,  o SR. PRESIDENTE 

passou para a ORDEM DO DIA a partir de 38min33s da gravação e, conforme pauta 

publicada, solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura dos PARECERES CJR Nº 
001/17 e CFO Nº 001/17, ambos recomendando o prosseguimento na tramitação do 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. Terminada a leitura, o SR. PRESIDENTE colocou a matéria em única discussão. 

Passando a presidência à Vice-Presidente, Verª. Débora Aparecida Rodrigues, o VER. 

RODOLFO RODRIGUES MARCONDES usou da palavra a partir de 42min24s da gravação. 

Retomando a presidência e ninguém mais se manifestando, o SR. PRESIDENTE submeteu a 
matéria à única votação, a qual foi aprovada por unanimidade, ou seja, onze votos. Não 

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

a EXPLICAÇÃO PESSOAL a partir de 44min45s da gravação e, conforme livro de 

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

SANTOS usou da palavra a partir de 45min19s da gravação. O VER. EDILSON APARECIDO 

DOS SANTOS a partir de 50min27s da gravação. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO a partir 

de 55min28s da gravação. O VER. PAULO CÉZAR MONTEIRO a partir de 01h03min05s da 

gravação. O VER. CLÁUDIO DO PRADO MORAES a partir de 01h05min59s da gravação. 
Passando novamente a presidência à Vice-Presidente, Verª. Débora Aparecida Rodrigues, o 

VER. RODOLFO RODRIGUES MARCONDES usou da palavra a partir de 01h09min42s da 
gravação. Retomando a presidência e não havendo mais oradores inscritos, o SR. 

PRESIDENTE usou da palavra a partir de 01h13min46s da gravação informando que, a partir 
do dia seguinte a esta sessão, seriam entregues os convites para a Sessão Solene 
Comemorativa ao Aniversário deste Município, a ser realizada no dia vinte e oito de fevereiro, 
sendo a missa às oito horas na Igreja Matriz de Salesopolis e, logo após, a Sessão Solene na 
Escola Estadual Professora Olga Chakur Farah. Finalizou enfatizando esperar contar com a 
presença unânime dos Nobres Pares nesta que será a primeira Sessão Solene desta 17ª 
Legislatura. 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 13 de Fevereiro de 2017. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  :    
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
                     A Ata supra foi  ______________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
20 de Fevereiro de 2017.   
 

http://www.camarasalesopolis.sp.gov.br/

