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ATA DA 18ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 19 de Junho de 2017 - 1º Período da 17ª Legislatura. Aos
dezenove dias do mês de Junho do ano dois mil e dezessete, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Décima Oitava 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 00min47s 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 1.250/2017 do Poder
Executivo, encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 008/17 (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) – desp.: Às Comissões de Justiça e
Redação, de Recursos Naturais e Meio Ambiente, de Obras, Serviço Público, Educação e
Saúde, e de Finanças e Orçamento; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal,
Nºs: 127 – Prestar informações relacionadas em quatro itens, acerca do motivo do fechamento
da Rua Pedro Rodrigues de Camargo nos finais de semana, e a quem caberá a
responsabilidade em caso de acidente, dos Vers. Cláudio do Prado Moraes e Claudinei José de
Oliveira; 128 – Informar se há um cadastro com todos os itens de segurança na Secretaria de
Educação do município, por unidade educacional, quantidade e prazo de validade dos
extintores de incêndio, cronograma e data de validade da dedetização, do Ver. Nilson Satolu
Imamura; e 129/17 – Informar como estão os cadastros das escolas municipais junto ao
Governo Federal, para o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), comprovando através de
documentos a sua regularidade ou justificar o motivo em caso negativo, do Ver. Nilson Satolu
Imamura – desps.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito
Municipal, Nºs: 229 – Interceder junto ao DETRAN unidade local, visando solucionar os
problemas relativos às multas administrativas aplicadas pelo decurso do prazo de transferência
de veículo, bem como ampliar a quantidade de dias da semana para a revisão necessária às
mencionadas transferências, do Ver. Cláudio do Prado Moraes e outros; 230 – Interceder junto
ao DER, para estudo e instalação de sinalizadores sonoros e redutores de velocidades na altura
do Km 79+300m da Rodovia Alfredo Rolim de Moura, sentido Salesópolis-Mogi das Cruzes, do
Ver. Nilson Satolu Imamura; 231 – Determinar ao setor competente, para que proceda a
adequação da ambulância de placa DBS-6942, com maca retrátil e manutenção dos
equipamentos internos da ambulância, em especial, o guarda volume e o suporte de oxigênio
que estão fixados de modo inadequado, do Ver. Edilson Aparecido dos Santos e outros; 232 –
Determinar ao setor competente, a fixação de placas de identificação das Ruas Benedita
Antonia da Fonseca, José de Almeida, Antônio Nunes de Almeida e Ver. Paulo Miranda, todas
no Bairro da Grama, do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes; 233 – Direcionar os recursos
provenientes da Emenda Parlamentar, no valor de cinquenta mil reais, ao suprimento das
necessidades da Santa Casa local, principalmente, na compra de medicamentos, dos Vers.
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Claudinei José de Oliveira e Cláudio do Prado Moraes; e 234/17 – Determinar ao setor
competente, a realização da limpeza da caixa d’água e poda das árvores na calçada da UBS
CS II Josef Emanuel Kasper, Distrito de Nossa Senhora do Remédio, do Ver. Edilson Aparecido
dos Santos e outros – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente; BALANCETE FINANCEIRO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, referente ao mês de Maio/2017 – desp.: À
Comissão de Finanças e Orçamento; OFÍCIOS Nºs: 355/17 GP do Poder Executivo,
encaminhando os Balancetes Financeiros da Prefeitura Municipal, referente aos meses de
Janeiro a Maio/2017, através de mídia digital – CD-Rom – desp.: À Comissão de Finanças e
Orçamento; e 56/17 da EMEF Ernesto Ardachnikoff, solicitando leitura na íntegra de resposta à
manifestação do Ver. Sérgio dos Santos na 17ª Sessão Ordinária, realizada no dia 12 de Junho
de 2017, quando se reportou à Indicação Nº 221, do Ver. Nilson Satolu Imamura e outros,
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, determinar ao setor competente, a troca de lâmpadas
queimadas das salas de aula da referida unidade escolar – desp.: Encaminhe-se cópia ao Ver.
Sérgio dos Santos e após arquive-se junto à Indicação Nº 221/17, Plenário ciente. Terminada a
leitura, a partir de 08min45s da gravação, o SR. PRESIDENTE registrou e agradeceu a
presença do Sr. Fernando Souza Ramos, atual Gerente da Agência local da Caixa Econômica
Federal e, em seguida, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. CLAUDINEI
JOSÉ DE OLIVEIRA usou da palavra a partir de 09min23s da gravação. O VER. SÉRGIO DOS
SANTOS a partir de 11min44s da gravação. Em aparte, o Ver. Nilson Satolu Imamura usou
da palavra a partir de 13min32s da gravação. O Orador retomou a partir de 13min42s da
gravação. O VER. NILSON SATOLU IMAMURA a partir de 14min37s da gravação. O VER.
CLÁUDIO DO PRADO MORAES a partir de 16min41s da gravação. Passando a presidência à
Vice-Presidente, Verª. Débora Aparecida Rodrigues, o VER. RODOLFO RODRIGUES
MARCONDES usou da palavra a partir de 24min16s da gravação. Retomando a presidência e
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 25min52s da gravação
e, conforme livro de inscrição, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. SÉRGIO
DOS SANTOS usou da palavra a partir de 26min20s da gravação. O VER. CLÁUDIO DO
PRADO MORAES a partir de 27min57s da gravação. Não havendo mais oradores inscritos, o
SR. PRESIDENTE usou da palavra a partir de 34min18s da gravação e novamente, agradeceu
o Sr. Fernando Souza Ramos, Gerente da Agência local da Caixa Econômica Federal, pela
presença nesta sessão, registrando que ele convidou os Vereadores para uma reunião em que
explanou sobre o trabalho realizado pela referida instituição bancária. Também registrou que,
no último dia treze, ocorreu nesta Casa de Leis, uma reunião em que estiveram presentes todos
os Vereadores, o Juíz e Promotora local, Prefeito Municipal e representantes das Polícias Militar
e Civil, para trataram acerca do horário de funcionamento dos bares da cidade, entre outros
assuntos, portanto, uma reunião bastante produtiva. Comentou que, na última quarta-feira, dia
quatorze, às dez horas, foi inaugurado o Primeiro Subimpério do Divino Espírito Santo da
Câmara Municipal, enfatizando que, mais que um evento religioso, trata-se de um evento
cultural e turístico desta cidade. Por fim, lembrou que, a próxima sessão será a última do
semestre antes do recesso legislativo, portanto, solicitou às Comissões Permanentes que
agilizem os pareceres dos Projetos de Lei do Poder Executivo ainda pendentes. 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).
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Sala Ver. Antonio Paulino de Miranda Júnior, em 19 de Junho de 2017.
PRESIDENTE

:

1º SECRETÁRIO :
2º SECRETÁRIO :
A Ata supra foi ______________________ em Sessão Ordinária, realizada em
26 de Junho de 2017.

