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              ATA DA 14ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 22 de Maio de 2017 - 1º Período da 17ª Legislatura. Aos vinte e 
dois dias do mês de Maio do ano dois mil e dezessete, no edifício sede deste Poder Legislativo, 
realizou-se a Décima 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. PRESIDENTE agradeceu a presença dos pais dos 
portadores de necessidades especiais, e informou que esta sessão não seria transmitida online, 
devido à falha geral no sistema de internet da cidade. Ato contínuo, solicitou ao Sr. 2º 
Secretário que procedesse a verificação da presença dos Vereadores,  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 01min06s da gravação,  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: 106 – Informar com 
que base legal foram reajustados os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários 
Municipais, fixados para vigorarem a partir de 1º de janeiro/2017, se o índice FIPE reajustou 
salários defasados no período de 2016, o que não envolve o valor fixado para o exercício de 
2017, e quais medidas serão adotadas caso seja confirmada a ilegalidade deste reajuste, da 
CFO – Comissão de Finanças e Orçamento; 107 – Encaminhar cópias das atas do COMTUR e 
do Conselho de Orientação do FUMTUR, e dos seus livros de presença, do período de janeiro 
de 2015 até a presente data, do Ver. Nilson Satolu Imamura; 108 – Informar quais as medidas 
tomadas em relação à criação de uma Feira Mensal dos Produtores Salesopolenses, no 
Mercado Municipal e seus arredores, do Ver. Paulo Cézar Monteiro e outros; 109 – Informar se 
há um espaço para funcionamento de uma biblioteca no Distrito de Nossa Senhora do Remédio, 
ou se a Administração poderá adequá-lo, do Ver. Claudinei José de Oliveira; 110 – Informar, 
através da Secretaria Municipal de Turismo, se existe um projeto para melhorar o atendimento 
ao turista nas represas desta cidade. Em caso positivo, encaminhar os documentos 
comprobatórios e, em caso negativo, que a Administração Municipal organize, desenvolva e nos 
apresente um projeto viável e sustentável a favor do turismo, com realização de eventos nas 
represas, dos Vers. Claudinei José de Oliveira e Rodolfo Rodrigues Marcondes; 111 – Prestar 
informações e encaminhar os documentos relacionados em oito itens, a respeito da coleta de 
informações do fluxo de turistas e o recolhimento de contribuição do FUMTUR pelos pontos 
turísticos, dos Vers. Rodolfo Rodrigues Marcondes e Claudinei José de Oliveira; 112 – Informar 
quais foram as bases legais utilizadas para a realização dos contratos com Dayse Maria de 
Oliveira Gomes, Elaine da Silva Oliveira ME e Callado Moras Sociedade de Advogados, e a real 
necessidade de firmá-los, bem como esclarecer a razão de não ter sido feito concurso público 
para o cargo de Contador, da Comissão de Finanças e Orçamento- CFO; e 113/17 – Informar 
qual é a empresa responsável pelas vans da EMTU que realizam o itinerário Salesópolis-Mogi 
das Cruzes via Biritiba Mirim, como são estipulados os valores das passagens e o responsável 
por sua fiscalização, e encaminhar relação de itinerários e quantidade de vans que trabalham 
nesta linha, do Ver. Claudinei José de Oliveira e outros – desps.: Aprovados, encaminhe-se; 
INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 188 – Determinar ao setor competente, 
tapar os buracos da Rua São Cristóvão, bem como implantar lombada ou outro tipo de redutor 
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de velocidade na altura do nº 201 desta mesma rua, cruzamento com a Rua Padre Benedito 
Rodrigues da Cunha, Bairro Fartura, da Verª. Débora Aparecida Rodrigues e outros; 189 – 
Analisar junto ao Setor de Obras e Serviços Municipais ou outro órgão competente, a 
viabilidade da instalação de redutores de velocidade, ou mesmo de radar, no Km 85 da Rodovia 
Professor Alfredo Rolim de Moura, da Verª.  Débora Aparecida Rodrigues e outros; 190 – 
Determinar ao setor competente, a manutenção e adequação dos brinquedos do playground da 
EMEI Profª. Maria Aparecida Freire de Faria, para crianças entre dois a cinco anos de idade, do 
Ver. Débora Aparecida Rodrigues e outros; 191 – Determinar ao setor competente, a 
manutenção da ponte localizada sobre o Rio Peroba, Estrada do Araújo, acesso na altura do 
Km 85,5,  a aproximadamente cem metros da Rodovia Alfredo Rolim de Moura, do Ver. Nilson 
Satolu Imamura e outros; 192 – Determinar ao setor competente, a limpeza das laterais e bocas 
de lobo da Estrada da Usina, do Ver. Cláudio do Prado Moraes; 193 – Determinar ao setor 
competente, a instalação de encanamento entre o poço artesiano e uma caixa d´água diversa 
da caixa d´água da SABESP, na EMEF Mestra Henriqueta, bem como a análise periódica da 
qualidade da água nesta mesma escola, do Ver. Cláudio do Prado Moraes; 194 – Determinar ao 
setor competente, a manutenção dos brinquedos do playground da EMEF Mestra Henriqueta, 
do Ver. Cláudio do Prado Moraes; 195 – Determinar ao setor competente, a pintura de uma 
faixa de pedestres na altura do Nº 1554 da Rua XV de Novembro, do Ver. Rodolfo Rodrigues 
Marcondes; 196 – Determinar ao setor competente, a instalação do alambrado, a ser retirado do 
Campo de Futebol do CEREBF, no Campo da Vila Bragança, do Ver. Edilson Aparecido dos 
Santos e outros; 197 – Interceder junto à Empresa Bandeirantes Energias do Brasil, objetivando 
a instalação de duas luminárias na Rua Cunha Bueno, próximo ao Depósito Copagaz, e uma 
luminária na Travessa Licínio Cardoso do Nascimento, próximo ao Sítio do Dante, do Ver. 
Edilson Aparecido dos Santos e outros; 198 – Determinar ao setor competente, mudar a porta 
que dá acesso ao banheiro dos professores na EMEF Vereador Antônio Rodrigues Fernandes, 
atualmente dentro de uma sala, do Ver. Paulo Cézar Monteiro e outros; 199 – Realizar ações 
periódicas de fiscalização, em conjunto com o DAEE, Secretária Municipal de Desenvolvimento 
e Política Fundiária, Polícia Ambiental e outros órgãos competentes, objetivando coibir a pesca 
predatória em nossas represas, do Ver. Claudinei José de Oliveira; e 200/17 – Determinar ao 
setor responsável, a publicação no site da Prefeitura Municipal, das atas devidamente 
aprovadas, bem como as resoluções de matérias discutidas de todos os Conselhos Municipais, 
do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente; OFÍCIOS: 
ESPECIAL - da Paróquia São José, comunicando que a tradicional Festa do Divino Espírito 
Santo desta cidade foi marcada para o período de oito a dezesseis de julho; e Nº 16/2017 da 
LBAK, encaminhando, conforme combinado em reunião realizada na Câmara Municipal,  no dia 
dez de Abril,   uma relação de documentos nos quais constam dados dos veículos e dos 
motoristas, certidão e alvará de transporte escolar da empresa, laudo do veículo, autorização 
de transporte escolar expedida pelo DETRAN e apólice do seguro APP; e CONVITE da UMAP 
– União dos Moradores e Amigos do Bairro dos Pintos e Núcleo Padre Dória do Parque 
Estadual Serra do Mar – para o Encontro de Produtores de Cambuci e Frutas Nativas, que 
acontecerá na sede da UMAP, Estrada Rodrigues de Campos, Km Dois, Bairro dos Pintos, no 
dia três de junho, com início às dez horas – desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a 

leitura, a partir de 12min09s da gravação, o SR. PRESIDENTE registrou e agradeceu a 
presença de representantes do Jornal do Povão e do Jornal Acontece e, em seguida, concedeu 

a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. CLÁUDIO DO PRADO MORAES usou da palavra 

a partir de 12min38s da gravação. O VER. PAULO CÉZAR MONTEIRO a partir de 17min56s 

da gravação. O VER. NILSON SATOLU IMAMURA a partir de 22min04s da gravação. O VER. 

EDILSON APARECIDO DOS SANTOS a partir de 23min33s da gravação. O VER. EDSON 
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LOPES CERQUEIRA a partir de 26min33s da gravação. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE 

OLIVEIRA a partir de 28min16s da gravação. A VERª. DÉBORA APARECIDA RODRIGUES a 
partir de 40min09s da gravação. Passando a presidência à Vice-Presidente, Verª. Débora 

Aparecida Rodrigues, o VER. RODOLFO RODRIGUES MARCONDES usou da palavra a partir 
de 47min43s da gravação. Retomando a presidência e não havendo mais oradores inscritos, o 

SR. PRESIDENTE passou para a ORDEM DO DIA a partir de 52min09s da gravação e, 

conforme pauta publicada, solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura dos Pareceres 
CJR Nº 002, COSPES Nº 001/17  e CFO Nº 009/17, todos recomendando o prosseguimento na 
tramitação do PROJETO DE LEI Nº 004/17 (Autoriza o Centro de Zoonoses a disponibilizar 
online os cadastros dos animais disponíveis para adoção no município da Estância Turística de 
Salesópolis), de autoria do Ver. Mário Barbosa Pinto; dos Pareceres CJR Nº 005 e CFO Nº 
010/17, ambos recomendando a o prosseguimento na tramitação do PROJETO DE LEI Nº 
005/17 (Autoriza o pagamento e fixa valores de diárias para os Motoristas Legislativos da 
Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis), de autoria da Mesa Diretora da 
Câmara Municipal; e dos Pareceres CJR Nº 004,  COSPES Nº 002 e CFO Nº 011/17, todos 
recomendando o prosseguimento na tramitação do PROJETO DE LEI Nº 006/17 (Altera a 
quantidade de empregos públicos de Professor de Ensino Fundamental especializado em 
Educação Especial, do Quadro dos Servidores Públicos Municipais, através da Lei Nº 1.720, de 
03 de março de 2016), de autoria do Poder Executivo. Terminada a leitura, a partir de 

01h01min45s da gravação, o SR. PRESIDENTE, primeiramente, colocou em discussão o 
PROJETO DE LEI Nº 004/17 (Autoriza o Centro de Zoonoses a disponibilizar online os 
cadastros dos animais disponíveis para adoção no município da Estância Turística de 

Salesópolis), de autoria do Ver. Mário Barbosa Pinto. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO, autor 

da matéria, usou da palavra a partir de 01h02min12s da gravação. O VER. EDILSON 

APARECIDO DOS SANTOS  a partir de 01h05min20s da gravação. Ninguém mais se 
manifestando, foi a referida matéria submetida à votação, sendo aprovada por unanimidade, ou 

seja, onze votos. Prosseguindo com a pauta, a partir de 01h06min58s da gravação, o SR. 

PRESIDENTE colocou em discussão o PROJETO DE LEI Nº 005/17 (Autoriza o pagamento e 
fixa valores de diárias para os Motoristas Legislativos da Câmara Municipal da Estância 

Turística de Salesópolis), de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal. O VER. CLÁUDIO 

DO PRADO MORAES  usou da palavra a partir de 01h07min24s da gravação. O VER. 

SÉRGIO DOS SANTOS  a partir de 01h08min36s da gravação. A VERª. DÉBORA 

APARECIDA RODRIGUES  a partir de 01h09min50s da gravação. Passando a presidência à 

Vice-Presidente, Verª. Débora Aparecida Rodrigues, o VER. RODOLFO RODRIGUES 

MARCONDES usou da palavra a partir de 01h11min14s da gravação. Retomando a presidência 
e ninguém mais se manifestando, foi a referida matéria submetida à votação, neste momento, o 

VER. SÉRGIO DOS SANTOS  requereu a palavra para encaminhamento de votação que, 
sendo deferido pelo Sr. Presidente, a usou a partir de 01h13min00s da gravação. Ato contínuo, 

o SR. PRESIDENTE submeteu a referida matéria à votação, a qual foi aprovada por dez votos 
favoráveis a um contrário do Ver. Sérgio dos Santos. Para concluir com a pauta, a partir de 

01h14min18s da gravação, o SR. PRESIDENTE colocou em discussão o PROJETO DE LEI Nº 
006/17 (Altera a quantidade de empregos públicos de Professor de Ensino Fundamental 
especializado em Educação Especial, do Quadro dos Servidores Públicos Municipais, através 

da Lei Nº 1.720, de 03 de março de 2016), de autoria do Poder Executivo. O VER. EDNEY 

CAMPOS DOS SANTOS usou da palavra a partir de 01h14min57s da gravação. O VER. 

SÉRGIO DOS SANTOS a partir de 01h17min10s da gravação.  O VER. MÁRIO BARBOSA 

PINTO a partir de 01h17min55s da gravação. O VER. PAULO CÉZAR MONTEIRO a partir de 
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01h18min36s da gravação. O VER. CLÁUDIO DO PRADO MORAES a partir de 01h19min33s 

da gravação. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA a partir de 01h21min07s da gravação. 

A VERª. DÉBORA APARECIDA RODRIGUES a partir de 01h24min18s da gravação. O VER. 

EDSON LOPES CERQUEIRA a partir de 01h25min52s da gravação. O VER. EDILSON 

APARECIDO DOS SANTOS a partir de 01h27min07s da gravação. Passando a presidência à 

Vice-Presidente, Verª. Débora Aparecida Rodrigues, o VER. RODOLFO RODRIGUES 

MARCONDES usou da palavra a partir de 01h27min58s da gravação. Retomando a presidência 
e ninguém mais se manifestando, foi a referida matéria submetida à votação, sendo aprovada 

por unanimidade. Não havendo mais pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia, o SR. 

PRESIDENTE passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL a partir de 01h30min14s da 

gravação e, conforme livro de inscrição, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. 

EDSON LOPES CERQUEIRA usou da palavra a partir de 01h30min28s da gravação. O VER. 

PAULO CÉZAR MONTEIRO  a partir de 01h35min57s da gravação. O VER. NILSON SATOLU 

IMAMURA  a partir de 01h40min21s da gravação. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS a partir de 

01h45min09s da gravação. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA  a partir de 01h55min55s 

da gravação. A VERª. DÉBORA APARECIDA RODRIGUES  a partir de 02h08min21s da 

gravação. O VER. CLÁUDIO DO PRADO MORAES a partir de 02h18min18s da gravação. 
Passando novamente a presidência à Vice-Presidente – Verª. Débora Aparecida Rodrigues, o 

VER. RODOLFO RODRIGUES MARCONDES usou da palavra a partir de 02h22min44s da 
gravação. Retomando a presidência e não havendo mais oradores inscritos, o SR. 

PRESIDENTE lembrou os Nobres Pares que está agendado para o dia onze de junho,  
domingo, a Sessão Solene Comemorativa ao Dia do Pracinha Salesopolense, cujos convites 
serão distribuídos a partir desta semana. Declarou esperar a presença unânime dos Nobres 
Pares, lembrando-lhes ainda que, neste mesmo dia, serão entregues as reservistas aos jovens 
salesopolenses que completam 18 anos neste ano. 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 22 de Maio de 2017. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  :    
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
                     A Ata supra foi  ______________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
29 de Maio de 2017.   
 

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

