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              ATA DA 15ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 29 de Maio de 2017 - 1º Período da 17ª Legislatura. Aos vinte e 
nove dias do mês de Maio do ano dois mil e dezessete, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Décima Quinta 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 presente 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 00min41s da gravação,  

solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura das matérias do EXPEDIENTE que 
constou do seguinte, com seus respectivos despachos: MENSAGEM Nº 1.249/2017 do Poder 
Executivo, encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 007/17 (Institui o serviço voluntário no âmbito 
da Administração Direta e Indireta do Município de Salesópolis) – Às Comissões de Justiça e 
Redação e de Finanças e Orçamento;  OFÍCIO Nº 300/17-GP do Poder Executivo, 
encaminhando Contratos e Termos Aditivos firmados em Abril/2017 – desp.: Arquive-se, 
Plenário ciente;  REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 114 – Informar 
acerca da atual situação das obras da Estrada Armindo Soares de Campos e Rua Santa Rita de 
Cássia, bem como esclarecer as medidas adotadas em relação ao repasse de verba Federal 
para estas obras, do Ver. Cláudio do Prado Moraes; 115 – Encaminhar cópia do Processo N° 
1082/13, referente às atas do COMTUR, do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes; 116 – Informar 
quais providências estão sendo ou foram tomadas quanto ao cancelamento do envio de multas 
de trânsito, vencidas ou prescritas, aos munícipes de nossa Estância Turística, dos Vers. 
Cláudio do Prado Moraes e Claudinei José de Oliveira; e 117/17 – Encaminhar a esta Casa 
Legislativa a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Salesópolis, referente ao período 
de Janeiro a Maio de 2017, dos Vers. Mário Barbosa Pinto e Paulo Cézar Monteiro – desps.: 
Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 201 –  
Determinar à Secretaria de Assistência Social, em caráter de urgência, adotar as providências 
para que seja realizado o cadastramento municipal, ou sua adesão, no consórcio criado para o 
acolhimento de salesopolenses na AACD, permitido para as cidades integrantes da região do 
Alto Tietê,  localizada na cidade de Mogi das Cruzes, dos Vers. Rodolfo Rodrigues Marcondes e 
Mário Barbosa Pinto; 202 – Determinar ao Setor de Obras e Serviços Municipais que realize as 
manutenções necessárias na Estrada da Nascente, principalmente, no ponto de manobra dos 
veículos de grande porte, dos Vers. Rodolfo Rodrigues Marcondes e Cláudio do Prado Moraes; 
203 – Determinar ao setor competente, a elaboração de um estudo para instalar um tanque 
diesel no pátio do Setor de Obras, objetivando o abastecimento dos maquinários e veículos da 
Prefeitura Municipal, do Ver. Sérgio dos Santos; 204 – Interceder junto à Justiça Eleitoral, 
objetivando o cadastramento biométrico,  em um dia da semana, somente para os moradores 
do Distrito de Nossa Senhora do Remédio e bairros adjacentes, na sede daquele distrito, do 
Ver. Sérgio dos Santos; 205 – Determinar ao setor competente desenvolver um projeto para a 
construção de uma estrada atrás da Quadra de Esporte do Distrito de Nossa Senhora do 
Remédio, com acesso à Rua Ferdinando Jungers, bem como realizar a limpeza na área lateral 
da EMEF Ernesto Ardachnikoff, do Ver. Sérgio dos Santos; e 206/17 – Determinar ao setor 
competente que realize a manutenção da Rua Marcílio Leme, Bairro Totozinho Cardoso, do Ver. 
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Mário Barbosa Pinto – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente; PARECER CFO Nº 012/17 
referente ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Salesópolis, relativo ao mês de 
Abril/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; PROCESSO TC Nº 0521/026/14 do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com parecer desfavorável às Contas Municipais 
de 2014, exceção feita aos atos porventura pendentes de apreciação por este Tribunal – desp.: 
À Comissão de Finanças e Orçamento; OFÍCIO Nº 039/17 da EMEF Mestra Henriqueta, 
convidando para a Festa Junina que será realizada no dia três de junho de 2017, a partir das 
dezoito horas, naquela unidade escolar; COMUNICADO do Conselho Municipal de Saúde, 
sobre início do processo eleitoral para eleger a nova composição para o biênio 2017-2019, cujo 
edital está disponível no portal da Prefeitura de Salesópolis – desps.: Arquive-se, Plenário 

ciente. Terminada a leitura, a partir de 07min29s da gravação, o SR. PRESIDENTE solicitou e, 
atendendo-o,  o  Sr. 1º Secretário procedeu a leitura do Email encaminhado pela EE Vereador 
Elisiário Pinto de Moraes, nesta data, convidando esta Casa de Leis para a Semana das 
Profissões, que se realizaria naquela unidade escolar, no período de vinte e nove de maio a 

dois de junho – desp.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura do email, o SR. 

PRESIDENTE usou da palavra a partir de 08min01s da gravação, informou que tomou as 
medidas cabíveis com relação ao veículo desta Câmara Municipal que, segundo declaração e 
orientação do responsável pela oficina mecânica que recebeu o veículo do guincho do seguro, 
foi solicitado laudo pericial e, após recebê-lo adotará as medidas cabíveis. Ato contínuo, 

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

da palavra a partir de 09min07s da gravação. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS a partir de 

11min49s da gravação. O VER. MÁRIO BABROSA PINTO a partir de 16min02s da gravação. 

O VER. CLÁUDIO DO PRADO MORAES a partir de 19min54s da gravação. Passando a 

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

RODRIGUES MARCONDES usou da palavra a partir de 24min40s da gravação. Retomando a 
presidência e não havendo mais oradores inscritos, nem pauta ser trata na presente Ordem do 

Dia, o SR. PRESIDENTE passou a EXPLICAÇÃO PESSOAL a partir de 26min26s 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 26min44s da gravação. O 

VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA  a partir de 32min19s da gravação. O VER. NILSON 

SATOLU IMAMURA  a partir de 43min09s da gravação. O VER. EDILSON APARECIDO DOS 

SANTOS a partir de 45min12s da gravação. O VER. CLÁUDIO DO PRADO MORAES a partir 
de 47min56s da gravação. Passando novamente a presidência à Vice-Presidente – Verª. 

Débora Aparecida Rodrigues, o VER. RODOLFO RODRIGUES MARCONDES usou da palavra 
a partir de 52min16s da gravação. Retomando a presidência e não havendo mais oradores 

inscritos, O SR. PRESIDENTE a partir de 57min45s da gravação lembrou os Nobres Pares que 
dia onze de junho,  domingo, será realizada a Sessão Solene Comemorativa ao Dia do Pracinha 
Salesopolense, enfatizando para que todos participassem  e, em seguida, reiterou que, no dia 
seguinte a esta sessão, seria realizado no Plenário deste Legislativo, o Curso de Vereança, no 
valor de seis mil reais, porém, totalmente gratuito para esta Casa de Leis, oferecido pela 
Empresa Embrás, a todos os Vereadores, cujo Monitor será o Sr. Maurício Castro, Diretor 
aposentado do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Enfatizou a importância da 
participação dos Nobres Pares e, 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 
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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 29 de Maio de 2017. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  :    
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
                     A Ata supra foi  ______________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
05 de Junho de 2017.   
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