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              ATA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 06 de Março de 2017 - 1º Período da 17ª Legislatura. Aos seis 
dias do mês de Março do ano dois mil e dezessete, no edifício sede deste Poder Legislativo, 
realizou-se a Quarta 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 usando da palavra a partir de 00min17s 
da gravação, agradeceu e enalteceu a presença dos Nobres Pares na Missa, Culto Ecumênico 
e Sessão Solene em Comemoração ao Aniversário de Salesópolis, realizada no dia vinte e oito 
de Fevereiro. Declarou considerar um marco na história das sessões solenes deste Legislativo 
e enfatizou que, embora sendo um feriado e terça-feira de Carnaval, pôde contar com a maioria 
dos Vereadores cuja presença foi muito importante. Em seguida, aludiu ao Dia Internacional da 
Mulher, que se comemoraria no dia oito de março, solicitando à Diretora deste Legislativo, Sra. 
Elisabete Marli, que fizesse a entrega de flores à única mulher deste Legislativo, a Vereadora e 
Vice-Presidente – Sra. Débora Aparecida Rodrigues, simbolizando o reconhecimento desta 
Casa de Leis à todas as mulheres de Salesópolis. Em seguida, solicitou também a entrega de 
flores às demais mulheres presentes nesta sessão. Reportando-se ao Carnaval, agradeceu os 
organizadores e ressaltou a importância do evento que, neste ano, devido à crise na Prefeitura 
Municipal, foi voltado às famílias e organizado por populares, sugerindo à Prefeitura Municipal 
que, nos próximos anos, siga  os moldes adotados neste. Ato contínuo, submeteu a ata da 
sessão ordinária anterior 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: 035 – 
Informar se está previsto concurso público para o Cargo de Assistente Social, ou outra forma de 
contratação deste técnico, para o funcionamento do Programa de Planejamento Familiar, em 
caso positivo quando e, caso negativo, qual a medida adotada para minimizar os problemas e 
colocar o programa para funcionar adequadamente, dos Vers. Paulo Cézar Monteiro e Edilson 
Aparecido dos Santos; 036 – Informar se há previsão de revisão do Plano Diretor Participativo 
deste município, se estão previstas tratativas de compatibilização com a Lei Estadual Nº 
15.913/15 e Decreto Estadual Nº 62.061/16,  se há áreas que anteriormente não eram 
classificadas como urbana e agora fazem parte dessa classificação e, se a Administração tem 
buscado apoio junto ao Governo do Estado de São Paulo ou órgãos não governamentais, 
objetivando regularizar as áreas apontadas como irregulares, do Ver. Edney Campos dos 
Santos; 037 – Informar se o portal de transparência da Prefeitura Municipal está sendo 
atualizado diariamente, em caso negativo, esclarecer o motivo e informar qual a periodicidade 
para a atualização, e quem é o funcionário responsável por essa atualização, do Ver. Cláudio 
do Prado Moraes e outros; 038 – Prestar informações e enviar documentos dos itens 
relacionados, acerca da obra prestes a ser realizada na “Avenida Nova”: 1- O pagamento será 
parcial ou integral, 2- Qual o prazo previsto para início e término da obra, 3- Enviar cópias do 
projeto e documentos da licitação, do Ver. Cláudio do Prado Moraes; 039 – Prestar as 
informações relacionadas em cinco itens, acerca da ocupação e construção de nichos para 
ossário no Cemitério Municipal, dos Vers. Cláudio do Prado Moraes e Claudinei José de 
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Oliveira; 040 – Prestar informações relacionadas em seis itens, sobre a exploração comercial da 
lanchonete no CEREBF e a destinação do valor arrecadado, do Ver. Cláudio do Prado Moraes; 
041 – Prestar informações relacionadas em seis itens, sobre a fiscalização, isenção e meios de 
pagamento do ISS dos comerciantes da “Feira de Quinta de Mês”, do Ver. Cláudio do Prado 
Moraes e outros; 042 – Enviar cópia do Processo Nº 2.840/14, referente a renovação do 
contrato firmado entre o município e a SABESP, dos Vers. Rodolfo Rodrigues Marcondes e 
Cláudio do Prado Moraes; 043 – Prestar informações acerca do motivo da paralisação das 
obras na Estrada da Petrobrás, quais as medidas que estão sendo adotadas para a retomada e, 
ainda, se houve alguma denúncia, quantas e quais os motivos, do Ver. Cláudio do Prado 
Moraes; 044 – Prestar informações acerca do Termo de Cooperação para a adoção de praças, 
parques e logradouros que se relacionam em cinco itens, diante da falta de manutenção de 
muitas praças desta cidade, do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes – desps.: Aprovados, 
encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 052 – Interceder, em 
conjunto com o Deputado Estadual Dr. Luiz Carlos Gondim Teixeira, junto ao Governo do 
Estado de São Paulo e o Secretário de Emprego e Relações do Trabalho do Estado, 
objetivando a implantação do Programa Frente de Trabalho neste município, do Ver. Mário 
Barbosa Pinto; 053 – Interceder junto à SABESP ou determinar ao Setor de Obras, a limpeza 
de um bueiro, localizado na Rua Joaquim Domingues Martins, próximo à Padaria Lorca & Lima, 
no Distrito de Nossa Senhora do Remédio, do Ver. Nilson Satolu Imamura e outros; 054 – 
Determinar ao Setor Municipal de Obras, implantar uma passagem elevada e sinalizada para 
portadores de necessidades especiais, interligando os dois lados da Praça Matriz, na altura do 
Nº 111, dos Vers. Edilson Aparecido dos Santos e Paulo Cézar Monteiro; 055 – Determinar ao 
Setor de Obras e Serviços, a realização de uma operação tapa-buracos nos trechos asfaltados 
da Estrada da Petrobrás; 056 – Determinar aos setores competentes, a instalação de lixeiras 
públicas em diversos pontos da área central, ambas do Ver. Cláudio do Prado Moraes; 057 – 
Providenciar, junto à Secretaria Municipal de Obras, a reforma da ponte localizada sobre o Rio 
Tietê, que dá acesso às Estradas do Barro Amarelo e do Ribeirão do Pote, nas proximidades da 
antiga Escola Municipal do Bairro do Barro Amarelo, do Ver. Edney Campos dos Santos; 058 – 
Determinar as Secretarias Municipais de Cultura e Turismo, além de Finanças e Assuntos 
Jurídicos, adotarem as medidas legais que se fizerem necessárias para utilização e aplicação 
de recursos próprios na realização de shows e eventos com artistas do município, sendo 
vedados pagamentos à artistas e músicos de outras cidades, do Ver. Claudinei José de 
Oliveira; 059 – Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, solicitando a 
manutenção ou troca da lâmpada do poste afixado na altura do Km 83,7 da Rodovia Professor 
Alfredo Rolim de Moura, em frente à casa do Sr. César Ardachinikoff, do Ver. Paulo Cézar 
Monteiro e outros; 060 – Determinar aos departamentos competentes, a elaboração de um 
manual a fim de orientar os interessados em firmarem parceria para os eventos previstos no 
calendário turístico local, e também que sejam direcionados 50% do espaço comercial dos 
eventos aos comerciantes locais, 10% às instituições documentadas do Município, com valores 
diferenciados, e os demais 40% aos comerciantes visitantes; 061 – Determinar ao setor 
competente, o levantamento das lâmpadas queimadas ou com defeito no município, e 
encaminhar uma relação à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, solicitando a imediata 
manutenção, ambas do Ver. Claudinei José de Oliveira  – desps.: Encaminhe-se, lidas no 

Expediente.  Antes de dar sequência à leitura, aos 10min54s da gravação, o SR. PRESIDENTE 
suspendeu a leitura e solicitou aos Nobres Pares que divulgassem o Concurso Público desta 
Câmara Municipal, para o Cargo de Motorista Legislativo, cujas inscrições foram abertas no 
último dia três de março, sexta-feira. Retomando, a partir de 11min26s da gravação, o Sr. 1º 
Secretário prosseguiu com a leitura das matérias do Expediente que constou do seguinte, com 
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seus respectivos despachos: PARECERES CFO Nºs: 002 -  referente aos Balancetes 
Financeiros da Prefeitura Municipal de Salesópolis, relativos aos meses de Outubro a 
Dezembro/16; 003 – referente ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Salesópolis, 
relativo ao mês de Novembro/16; 004 – referente ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal 
de Salesópolis, relativo ao mês de Janeiro/17; e 005/17 – referente ao Balancete Financeiro da 
Câmara Municipal de Salesópolis, referente ao mês de Dezembro/2016 – desps.: Aguarde-se 
os Pareceres do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para então emitir os 
pareceres finais e conclusivos; COMUNICADO do Ministério da Educação, sobre a liberação de 
recurso financeiro no valor de R$ 89.953,52, relativo à 12ª Quota do FNDE, emitido em Janeiro 
de 2017 – desp.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, a partir de 15min25s da 

gravação o SR. PRESIDENTE concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. 

EDILSON APARECIDO DOS SANTOS usou da palavra a partir de 15min52s da gravação. O 

VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS a partir de 18min41s da gravação. O VER. CLAUDINEI 

JOSÉ DE OLIVEIRA  a partir de 23min59s da gravação. O VER. CLÁUDIO DO PRADO 

MORAES a partir de 35min33s 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 41min36s da gravação e, conforme livro de inscrição, concedeu a 

palavra aos Nobres Edis inscritos. Passando a presidência à Vice-Presidente – Verª. Débora 

Aparecida Rodrigues, o VER. RODOLFO RODRIGUES MARCONDES usou da palavra a partir 
de 42min03s da gravação. Retomando a presidência e prosseguindo com a ordem de inscrição, 

o SR. PRESIDENTE concedeu a palavra ao VER. CLÁUDIO DO PRADO MORAES a partir de 

44min50s da gravação. O VER. PAULO CÉZAR MONTEIRO usou da palavra a partir de 

48min34s da gravação. O VER. EDILSON APARECIDO DOS SANTOS a partir de 52min58s 

da gravação. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO a partir de 56min36s da gravação. O VER. 

EDNEY CAMPOS DOS SANTOS a partir de 01h04min15s da gravação.  O VER. CLAUDINEI 

JOSÉ DE OLIVEIRA  a partir de 01h09min07s da gravação. Não havendo mais oradores 

inscritos, o SR. PRESIDENTE, a partir de 01h24min28s da gravação, usou da palavra 
colocando esta Casa de Leis à disposição dos alunos da Escola Estadual Professora Olga 
Chakur Farah, representados nesta data pelo aluno Gabriel Vinícius da Silva Jozi, para adoção 
das medidas cabíveis (conforme Abaixo-Assinado destinado ao Ministério Público, solicitando 
providências para abertura de uma sala de primeiro ano do Ensino Médio, no período noturno, 
na mencionada unidade escolar). Ato contínuo, solicitou à Diretora deste Legislativo - Sra. 
Elisabete Marli, entregar vasos de flores aos Vereadores, para levarem às suas esposas, bem 
como solicitou ao Ver. Paulo Cézar Monteiro, entregar um vaso à Sra. Elisabete Marli, em 
comemoração ao Dia da Mulher. Nada mais havendo a tratar,  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 Março de 2017. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  :    
 
2º SECRETÁRIO  : 

http://www.camarasalesopolis.sp.gov.br/
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                     A Ata supra foi  ______________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
13 de Março de 2017.   


