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              ATA DA 7ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 27 de Março de 2017 - 1º Período da 17ª Legislatura. Aos vinte e 
sete dias do mês de Março do ano dois mil e dezessete, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Sétima 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. PRESIDENTE agradeceu o Sargento PM Sérgio 
Martins, Comandante do Destacamento de Polícia Militar local, pelo pronto atendimento, 
quando solicitado nesta data, acerca de uma ocorrência na área central desta cidade. Em 
seguida, 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 sessão ordinária anterior à discussão e votação, a qual foi 
aprovada por unanimidade, sem preceder manifestação. Dando prosseguimento aos trabalhos, 
a partir de 01min00s da gravação,  solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura das 

matérias do EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus respectivos despachos: OFÍCIO 
Nº 035/2017 do Poder Executivo, encaminhando informações adicionais relativas a impostos e 
taxas pagas e recebidas da Sabesp – desp.: Apensar ao Projeto de Lei Nº 002/17 (Revoga a 
Lei 1712/2015, autoriza o Poder Executivo a Celebrar Convênio de Cooperação Técnica, 
Contrato e outros ajustes com o Estado de São Paulo, Agência Reguladora de Saneamento e 
Energia do Estado de São Paulo – ARSESP e Companhia de Saneamento Básico do Estado de 
São Paulo – SABESP, para as finalidades e condições que especifica, e dá outras 
providências); REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 067 – Prestar 
informações e enviar documentos acerca dos aprovados para o cargo de Auxiliar de Serviços 
Gerais e de Operador de Trator Agrícola, no Processo Seletivo nº 01/2017 do Consórcio Três 
Rios, como: se todos foram convocados ou não, qual a data prevista para a convocação destes, 
o setor que estão ou serão alocados cada um, do Ver. Cláudio do Prado Moraes; 068  – 
Interceder junto DER- Departamento de Estrada e Rodagem, objetivando informações acerca 
do motivo pelo qual suspendeu temporário ou definitivamente, os serviços de guincho de carros 
quebrados e acidentados na Rodovia Mogi-Salesópolis (SP-88), dos Vers. Mário Barbosa Pinto 
e Edilson Aparecido dos Santos; 069 – Informar se há estudo para reformulação da malha viária 
urbana neste ano, também se foi estudada a alternativa de incentivar os proprietários de 
terrenos baldios da área central, a transformá-los em estacionamento particular, ou ainda e 
melhor, da Prefeitura Municipal explorá-los como estacionamento público em troca da isenção 
do IPTU, ou cobrança de IPTU progressivo para que referidos terrenos sejam utilizados para os 
devidos fins, do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes; 070 – Prestar informações relacionadas em 
cinco itens, referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, como frequência 
e quantidade de produtos solicitados pela Prefeitura Municipal dos agricultores conveniados, 
entre outros, do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes – desps.: Aprovados, encaminhe-se; 
INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 071 – Determinar ao setor competente, 
elaborar e/ou adequar projetos já preparados e cadastrar o município de Salesópolis no 
SICONV, dentro do prazo, a fim de atender os mais diversos setores de nossa Estância 
Turística; 082 – Determinar ao Setor de Obras, a manutenção da Estrada da Barra, próximo ao 
sítio do Senhor João Jacinto, no Bairro da Barra, ambas do Ver. Claudinei José de Oliveira; 083 
– Analisar junto à Secretaria de Assuntos Jurídicos e ao Consórcio Três Rios, a viabilidade legal 
para que, os próximos processos seletivos do referido consórcio, sejam isentos da cobrança da 
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taxa de inscrição, do Ver. Cláudio do Prado Moraes; 084 – Interceder junto à SABESP, 
objetivando providências sobre um vazamento de esgoto em uma boca de lobo, localizada na 
altura do Nº 8 da Rua Expedicionário José Francisco de Melo, dos Vers. Mário Barbosa Pinto e 
Edilson Aparecido dos Santos; 085 – Determinar ao departamento competente, a realização de 
um estudo visando a recolocação do abrigo de ônibus retirado do Km 79,5 da Estrada Alfredo 
Rolim de Moura, sentido Salesópolis-Mogi, próximo à entrada da Estrada Municipal do Bologna, 
do Ver. Paulo Cézar Monteiro e outros; 086 – Elaborar um projeto de lei concedendo 50% 
(cinquenta por cento) da receita recolhida dos barraqueiros da “Feira de Quinta de Mês” ao 
Fundo Social e, também, a transferência, se possível, do Fundo Social aos prédios da 
Assistência Social ou CRAS, dos Vers. Sérgio dos Santos e Edson Lopes Cerqueira; 087 – 
Viabilizar junto aos setores competentes, a reativação da cantina localizada no CEREBEF, 
revertendo a receita arrecadada para o Fundo Social, dos Vers. Sérgio dos Santos e Edson 
Lopes Cerqueira; 088 – Realizar um estudo junto a setores competentes, objetivando a 
elaboração de projeto para construção de calçamento com bloquete, nas ruas Ramal Pedro 
Rodrigues de Camargo Neto e João Batista de Melo Franco, do Ver. Sérgio dos Santos; 089 – 
Determinar à Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte, a elaboração de projetos de cunho 
social, esportivo e de lazer, voltados aos jovens e adolescentes, nos Bairros Bragança, Fartura 
e Totozinho Cardoso, do Ver. Claudinei José de Oliveira e outros; 090 – Determinar à 
Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte, a realização de estudos para a implantação de 
campeonatos de futebol, divididos em Copa Cipó, Copa Bragança, Campeonato Municipal e 
Campeonato Inter-Bairros, todos na categoria adulta, e adequá-los ao calendário esportivo do 
Município de Salesópolis, do Ver. Claudinei José de Oliveira e outros; 091 – Interceder junto ao 
DER e Empresa Bandeirante Energias do Brasil, objetivando estudos e adoção de medidas 
urgentes para minimizar os riscos do KM 102,5 da Rodovia Alfredo Rolim de Moura, e garantir 
maior seguranças às famílias circunvizinhas, sugerimos para tanto o corte do barranco e 
consequente deslocamento do poste nº. 1618, existente no local, do Ver. Edson Lopes 
Cerqueira; 092 – Determinar ao setor competente, a retirada da placa fixada na calçada em 
frente ao nº. 46 da Avenida Victor Wuo, onde se localiza a Base de Plantão da Bandeirante 
Energias do Brasil, do Ver. Edson Lopes Cerqueira; 093 – Determinar ao setor competente, a 
transferência das lixeiras, atualmente instaladas em frente ao prédio da Unidade Básica de 
Saúde da área central, para sua lateral, em frente aos fundos da Igreja Matriz e, no local atual 
das lixeiras, construir bancos de alvenaria, do Ver. Edson Lopes Cerqueira; 094 – Interceder 
junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a colocação de uma luminária, na 
altura da Chácara nº. 951 da Rodovia Professor Rolim de Moura (SP-088), Bairro do Chá, 
Município de Salesópolis - NR Medidor 13642103, roteiro de leitura R04SA01M00235, do Ver. 
Mário Barbosa Pinto; 095 – Adotar as providências necessárias à criação do Conselho 
Municipal da Juventude neste município, do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes – desps.: 
Encaminhe-se, lidas no Expediente; PARECER CFO Nº 006/17 referente ao Balancete 
Financeiro da Câmara Municipal de Salesópolis, relativo ao mês de Fevereiro/2017 – desp.: 
Aguarde-se o Parecer Prévio do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para 
então emitir o parecer final e conclusivo; COMUNICADO do Ministério da Educação, sobre a 
liberação de recurso financeiro no valor de R$ 6.012,00 para o PNAE – Alimentação Escolar – 
Ensino Médio e, R$ 12.061,74 referente a Primeira Parcela do PNATE – desp.: Arquive-se, 

Plenário ciente. Terminada a leitura, a partir de 10min43s da gravação, o SR. PRESIDENTE 

concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA usou 

da palavra a partir de 11min00s da gravação. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS a partir de 

21min22s da gravação. O VER. EDILSON APARECIDO DOS SANTOS a partir de 28min29s da 

gravação. O VER. CLÁUDIO DO PRADO MORAES a partir de 30min40s da gravação. 
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Passando a presidência à Vice-Presidente, Verª. Débora Aparecida Rodrigues, o VER. 

RODOLFO RODRIGUES MARCONDES usou da palavra a partir de 39min07s da gravação. 
Retomando a presidência e prosseguindo com a ordem de inscrição, concedeu a palavra ao 

VER. EDSON LOPES CERQUEIRA a partir de 45min23s 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 53min27s da gravação e, conforme 

livro de inscrição, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. A VERª. DÉBORA 

APARECIDA RODRIGUES usou da palavra a partir de 53min47s da gravação. O VER. 

CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA  a partir de 58min55s da gravação. O VER. EDNEY 

CAMPOS DOS SANTOS a partir de 01h13min19s da gravação.  O VER. SÉRGIO DOS 

SANTOS a partir de 01h18min43s da gravação. O VER. CLÁUDIO DO PRADO MORAES a 
partir de 01h23min13s da gravação. Passando novamente a presidência à Vice-Presidente – 

Verª. Débora Aparecida Rodrigues, o VER. RODOLFO RODRIGUES MARCONDES usou da 
palavra a partir de 01h28min51s da gravação. Retomando a presidência a partir de 
01h39min50s da gravação e não havendo mais oradores inscritos, 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 27 de Março de 2017. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  :    
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
                     A Ata supra foi  ______________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
03 de Abril de 2017.   
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