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              ATA DA 16ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 05 de Junho de 2017 - 1º Período da 17ª Legislatura. Aos cinco  
dias do mês de Junho do ano dois mil e dezessete, no edifício sede deste Poder Legislativo, 
realizou-se a Décima Sexta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis, sob a 
presidência do Vereador Rodolfo Rodrigues Marcondes e secretariada pelo Vereador Edson 
Lopes Cerqueira – 1º Secretário.  Às dezenove horas,  horário regimental, o Sr. 1º Secretário 
procedeu a verificação da presença,  constatando-se a ausência do Vereador Cláudio do Prado 
Moraes – 2º Secretário,  presença 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 dez 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 dos presentes, ou 
seja, dez votos, sem preceder manifestação. Dando prosseguimento aos trabalhos, a partir de 
00min52s 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: 118 – Informar quais tratativas foram realizadas pela 
Administração Municipal, atendendo a Indicação Nº 112/17, para implantação de um ponto de 
parada de ônibus, na altura do Km 89,8 da Rodovia Alfredo Rolim de Moura – SP-88, 
encaminhando, se houver, cópias de documentos que comprovem as ações realizadas e 
respostas da EMTU e DER e, se não houve, justificar, do Ver. Edney Campos dos Santos; 119 
– Informar se a Prefeitura Municipal está depositando corretamente o FGTS dos funcionários 
municipais, em caso positivo, enviar documentos comprobatórios e, em caso negativo, justificar 
e informar quais medidas serão adotadas para depositá-los, bem como o prazo para 
regularização, do Ver. Sérgio dos Santos; 120 – Informar sobre o destino dos valores 
arrecadados das multas, o valor do contrato com a empresa dos radares e as medidas 
adotadas no caso de arrecadação inferior ao valor contratado, do Ver. Sérgio dos Santos; 121 – 
Encaminhar cópia do contrato firmado com a empresa prestadora de serviços médicos na Santa 
Casa local, e esclarecer se referido contrato foi firmado com a Prefeitura Municipal ou com a 
Santa Casa e, se foi precedido de processo licitatório, do Ver. Sérgio dos Santos; 123 – 
Analisar, em conjunto com setores competentes, o custo/benefício para a aquisição de 
ferramentas adicionais específicas, para que o aparelho de ultrassonografia do Posto de Saúde 
Central, atualmente utilizado somente para atender gestantes,  possa diversificar o atendimento 
nas variadas especialidades, e informar quais medidas serão adotadas para este fim, dos Vers. 
Claudinei José de Oliveira e Cláudio do Prado Moraes; e 124/17 – Informar se estão em 
andamento projetos ou estudos visando melhorar a coleta de lixo, se a Prefeitura Municipal está 
apoiando a ARES e usando as redes sociais para incentivar a coleta seletiva, dos Vers. Mário 
Barbosa Pinto e Cláudio do Prado Moraes – desps.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES 
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 207 – Providenciar, junto à Secretaria Municipal 
competente, os serviços de vistoria e manutenção da Praça, localizada em frente às Escolas 
Mestra Henriqueta e Professora Olga Chakur Farah,  Rua Antônio Paulino de Miranda, Centro,  
do Ver. Edney Campos dos Santos; 208 – Determinar ao setor competente, instalar o sistema 
de monitoramento doado por pais de alunos, na EMEF Profª. Sônia Maria da Fonseca, do Ver. 
Nilson Satolu Imamura e outros; 209 – Determinar ao Setor de Obras e Serviços Municipais, 
construir o trecho inacabado da calçada da Rua Alferes José Luiz de Carvalho, próximo ao 
muro de pedra que acessa a Rua XV de Novembro, conforme foto anexa, do Ver. Mário 
Barbosa Pinto; 211 – Determinar ao setor competente, elaborar um estudo visando a revisão da 
Lei nº 1.262/97 e Decreto nº 1935/98, objetivando a cobrança de taxa única pelos serviços de 
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solicitação e autorização para energia elétrica residencial, ainda que seja, optando por um dos 
dois valores, dos Vers. Claudinei José de Oliveira e Cláudio do Prado Moraes; 212 – Contratar 
ou designar funcionário capacitado para assumir o cargo de Coordenador de Saúde, ou cargo 
equivalente, no Posto de Saúde Central, do Ver. Paulo Cézar Monteiro e outros; 213 – 
Determinar ao Setor de Obras e Serviços Municipais, que realize a manutenção na parte 
asfaltada da Rua Padre Mário Del Sante, Bairro da Grama, do Ver. Paulo Cézar Monteiro e 
outros; 214 – Determinar ao setor competente, adotar as providências necessárias à instalação 
de relógio biométrico de ponto nos setores que ainda não os têm e, especialmente, na 
Secretaria Municipal de Educação e em todas as unidades escolares municipais, do Ver. Paulo 
Cézar Monteiro; 215 – Determine ao Setor de Obras e Serviços Municipais, que implante uma 
lombada ou outro tipo de redutor de velocidade, próximo a propriedade do Senhor Arlindo, nº. 
173 da Estrada da Aparecida, Bairro do Aterrado, do Ver. Mário Barbosa Pinto; 216 – 
Determinar ao setor competente, cascalhar e patrolar a Estrada Municipal do Bairro do Bracaiá, 
próximo aos Sítios dos Srs. Zé Tiguera e Oscar Barbosa, do Ver. Mário Barbosa Pinto; e 217/17 
– Interceder junto a empresa responsável e aos órgãos competentes, objetivando solucionar os 
problemas com a falta de sinal de linhas telefônicas fixas e de celulares, nos Bairros dos 
Mirandas, Padre José, Morro Grande, do Chá e Pico Agudo, do Ver. Mário Barbosa Pinto – 
desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente; MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES Nº 003/17 – Ao 
Senhor Marcos de Moraes Scarpa, Assessor da Diretoria da Empresa EDP - Distribuição São 
Paulo que, há mais de 20 anos, auxilia esta Câmara Municipal e seus Vereadores na solução 
de problemas relacionados à distribuição de energia elétrica em nosso Município, do Ver. Sérgio 
dos Santos e outros; COMUNICADOS do Ministério da Educação, sobre a liberação de 
recursos financeiros: sendo para alimentação escolar, nos valores de: R$ 6.012,00 para o 
Ensino Médio; de R$ 2.760,60 para a Creche; de R$ 4.388,40 para a Pré-Escola; e de R$ 
16.977,60 para o Ensino Fundamental;  e nos valores de R$ 4.166,32,  R$ 12.061,74 e R$ 
1.877,41 – relativos a 3ª Parcela do PNATE – todos emitidos em três de maio/17; e no valor de 
R$ 91.816,42 – relativo a 4ª Parcela do FNDE – emitido em dez de maio/17; Convite da EMEF 
Ernesto Ardachnikoff, para o Evento – A Escola faz o Show, a realizar-se no dia dez de junto, 
às dez horas, na Praça do Distrito de Nossa Senhora dos Remédios – desps.: Arquive-se, 

Plenário ciente. Terminada a leitura, a partir de 10min08s da gravação, o SR. PRESIDENTE 
primeiramente, solicitou desconsiderar o Requerimento Nº 122/17, lido pelo Sr. 1º Secretário, 
em face da ausência do seu autor. Ato contínuo, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. 

O VER. PAULO CÉZAR MONTEIRO usou da palavra a partir de 10min37s da gravação. O 

VER. MÁRIO BARBOSA PINTO a partir de 13min08s da gravação. O VER. SÉRGIO DOS 

SANTOS a partir de 16min57s da gravação. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS a partir 

de 21min42s da gravação. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA a partir de 24min42s da 
gravação. Não havendo mais oradores inscritos, nem pauta ser trata na presente Ordem do 

Dia, o SR. PRESIDENTE passou a EXPLICAÇÃO PESSOAL a partir de 32min38s da 

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

PAULO CÉZAR MONTEIRO  usou da palavra a partir de 32min52s da gravação. O VER. 

EDILSON APARECIDO DOS SANTOS a partir de 36min31s da gravação. O VER. EDNEY 

CAMPOS DOS SANTOS  a partir de 40min33s da gravação. O SR. PRESIDENTE usou da 
palavra a partir de 45min58s da gravação, agradeceu as palavras do último orador e registrou a 
gratidão desta Casa de Leis à Embras Tecnologia, que proporcionou o Curso (Gestão 
Responsável e a Efetiva Fiscalização do Poder Executivo, ministrado pelo Sr. Maurício Queiróz 
Castro, ex-Diretor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no último dia trinta de maio, 
das nove às dezesseis horas, nesta Casa de Leis), totalmente gratuito. Lembrou que um curso 
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deste custa, aproximadamente, seis mil reais. Parabenizou todos que puderam participar, e 
enfatizou que o solicitou à Embras, devido à sua necessidade também, como Vereador de 
primeiro mandato, pois acredita que ainda falta muito conhecimento para todos alinharem-se à 

carreira. Ato contínuo, prosseguindo com a ordem de inscrição, concedeu a palavra ao VER. 

CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA  que a usou a partir de 46min41s da gravação. A VERª. 

DÉBORA APARECIDA RODRIGUES  a partir de 01h01min38s da gravação. Passando a 

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

RODRIGUES MARCONDES usou da palavra a partir de 01h08min46s da gravação. 

Retomando a presidência e não havendo mais oradores inscritos, O SR. PRESIDENTE usou da 
palavra a partir de 01h12min19s da gravação, in formando que, devido às más condições das 
estradas, foram cancelas excursões turísticas. Também informou que a ausência do N Obre 
Colega Cláudio do Prado Moraes se deu pelo passamento do seu tio Roberto, registrando 
sentimentos a toda família, em nome desta Casa de Leis. Por fim, reiterou o convite para a o 
próximo domingo, dia onze de junho,  para a Sessão Solene Comemorativa ao Dia do Pracinha 
Salesopolense, cujas comemorações se iniciam com a Santa Missa às oito horas. Concluiu 
enfatizando a importância da presença de todos os Nobres Vereadores. 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 05 de Junho de 2017. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  :    
 
2º SECRETÁRIO  :  ausente 
 
                     A Ata supra foi  ______________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
12 de Junho de 2017.   
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