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              ATA DA 19ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 26 de Junho de 2017 - 1º Período da 17ª Legislatura. Aos vinte e 
seis dias do mês de Junho do ano dois mil e dezessete, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Décima Nona 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 saudou os presentes, agradeceu e 
registrou a presença do ex-Prefeito Municipal – Engº. Benedito Rafael da Silva, dos servidores 
públicos, representantes da imprensa local e demais presentes. Ato contínuo, 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 00min57s da gravação,  solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a 

leitura das matérias do EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus respectivos 
despachos: MENSAGENS do Poder Executivo  Nºs 1.251; 1.252, 1.253 e 1.254/2017 
encaminhando, respectivamente, o PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 001/17 (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.: À Ordem do Dia da 
presente sessão, para única discussão e votação, conforme Requerimento de Urgência 
Especial Nº 005/17; PROJETO DE LEI Nº 009/17 (Dispõe sobre a concessão de benefício 
eventual na forma de auxílio-funeral com base na Lei Federal 8.742, de 07 de dezembro de 
1993, e dá outras providências); PROJETO DE LEI Nº 010/17 (Dispõe sobre a regulamentação 
de critérios para concessão de benefício eventual na forma de auxílio cesta básica, prevista na 
Lei Federal Nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, e dá outras providências); e o PROJETO DE 
LEI Nº 011/17 (Dispõe sobre a criação de emprego público de Professor Especialista 
Interlocutor da Língua Brasileira de Sinais – Libras e Professor Especialista em Braille, no 
Regime da Consolidação das Leis do Trabalho – C.L.T., e dá outras providências) – desps.: Às 
Comissões de Justiça e Redação, de Obras, Serviço Público, Educação e Saúde e de Finanças 
e Orçamento; OFÍCIO Nº 382/17 GP do Poder Executivo, solicitando a RETIRADA do Projeto 
de Lei Nº 008/17, encaminhado através da Mensagem Nº 1.250/2017 (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.: Plenário ciente, 
Arquive-se; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 130 – Informar para 
que foi feito o adiantamento de numerário  para despesas de gabinete, no valor de R$ 1.000,00 
(um mil reais), em nome de Andréa Beatriz Penedo de Melo, conforme Processo Administrativo 
n° 148/17, enviando também as notas fiscais correspondentes, da Ver

a
. Débora Aparecida 

Rodrigues e outros; 131 – Enviar a esta Casa Legislativa duas relações, uma de 2016 e outra 
do primeiro semestre de 2017, contendo cada uma: o mês, o valor arrecadado da COSIP – 
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Púbica, e o valor aplicado com o respectivo 
local e serviço realizado, do Ver. Cláudio do Prado Moraes; 132 – Prestar informações que 



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 
SALESÓPOLIS 

Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - Salesópolis/SP 
CEP: 08970-000    - Tel\Fax: (011) 4696-1333/1716/1731 

Site www.camarasalesopolis.sp.gov.br Email: cmsalesopolis@uol.com.br 
 

continuação da Ata da 19ª Sessão Ordinária, realizada em 26 de Junho de 2017                                                       FL. 2 
 

 
 

relaciona em três itens sobre a fiscalização, isenção e meios de pagamento do ISS – Imposto 
Sobre Serviços, aos feirantes da “Feira de Quinta de Mês”, do Ver. Cláudio do Prado Moraes; 
133 – Informar por que não foi organizada a semana de reuniões e debates junto à comunidade 
do Distrito de Nossa Senhora do Remédio e bairros adjacentes, solicitada através da Indicação 
N° 070/17, do Ver. Claudinei José de Oliveira e outros; 134 – Esclarecer por que, não foram 
podadas e suprimidas as três paineiras, localizadas em frente à EMEF Ernesto Ardachnikoff, 
embora autorizada pela Secretaria de Meio Ambiente e referendada pelo CONDEMA, do Ver. 
Nilson Satolu Imamura e outros; 135 – Informar se, nas Festas do Divino Espírito Santo e do 
Cambuci, a Administração Municipal dará preferência na contratação de artistas locais, bem 
como encaminhar a programação da Festa do Divino e esclarecer como ficará a questão da 
contratação de artistas para a Festa do Cambuci, dos Vers. Claudinei José de Oliveira e 
Cláudio do Prado Moraes; e 136/17 – Informar os motivos pelos quais não foi possível a criação 
de projetos de cunho social, esportivos e de lazer nos Bairros do Bragança, Fartura, Totozinho 
Cardoso e Distrito de Nossa Senhora do Remédio conforme proposto na Indicação N° 089/17, 
bem como a possibilidade da realização de atividades diárias desta natureza nos mesmos 
bairros, ao menos, durante o período de férias escolares, do Ver. Claudinei José de Oliveira e 
outros – desps.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, 
Nºs: 235 – Determinar ao Setor de Obras e Serviços Municipais realizar o desentupimento de 
quinze tubos que servem para o escoamento de águas pluviais, na Estrada dos Martins, Bairro 
do Itaguassu, próximo à residência do Senhor Márcio Serralheiro, do Ver. Paulo Cézar Monteiro 
e outros; 236 – Determinar ao setor competente, que realize a fiscalização de construções 
irregulares, nas áreas rurais do município, do Ver. Paulo Cézar Monteiro e outros; 237 – 
Determinar ao setor competente, que analise e adote as medidas necessárias para conter as 
erosões na passagem do aterrado, dos Vers. Mário Barbosa Pinto e Débora Aparecida 
Rodrigues; 238 – Interceder junto a Empresa Bandeirante Energias do  Brasil, solicitando a 
realização de estudos para o posteamento, bem como a instalação de iluminação pública na 
Rua Adelina da Silva Barroso, dos Vers. Mário Barbosa Pinto e Débora Aparecida Rodrigues; 
239 – Interceder junto a DER – Departamento de Estradas e Rodagem, objetivando a mudança 
do local de afixação da placa de sinalização relativa a proximidade de área escolar, atualmente 
fixada em frente ao Rancho da Moto, Bairro Nhá Luz, fixando-a a cem metros de distância da 
escola em questão, do Ver. Sérgio dos Santos; 240 – Determinar ao setor competente a 
instalação de uma porta de vidro no acesso ao Centro Municipal de Fisioterapia “Dr. Aderbal 
Tolosa”, do Ver. Edney Campos dos Santos; 242 – Determinar ao setor competente a 
instalação de um ponto de iluminação pública, em frente ao imóvel Nº 141 da Rua Bela Vista, 
Jardim Leonor, do Ver. Edney Campos dos Santos; 243 – Cumprir com a Lei N° 1.675/13, 
encaminhando a esta Casa de Leis, a cada quatro meses, a prestação de contas referente aos 
repasses de verbas à Santa Casa deste município, do Ver. Mário Barbosa Pinto e outros;  244 – 
Determinar aos setores competentes, adquirirem os materiais de limpeza faltantes no Posto de 
Saúde do Distrito de Nossa Senhora do Remédio, e manter o estoque regular, evitando que 
esta Casa de Leis tenha que interceder nestas questões básicas, do Ver. Paulo Cézar Monteiro 
e outros; e 241/17 – Solicitando à SABESP - Companhia de Saneamento Básico do Estado de 
São Paulo, realizar a doação de parte dos cobertores, roupas e agasalhos arrecadados através 
da Campanha do Agasalho do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo com 
apoio dessa empresa, ao Fundo Social de Solidariedade do Município de Salesópolis, do Ver. 
Edney Campos dos Santos – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente; PARECER CFO Nº 
013/17 referente ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Salesópolis, relativo ao mês 
de Maio/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; OFÍCIO do Jornal do Povão, 
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comunicando fatos ocorridos envolvendo o Ver. Paulo Cézar Monteiro e o Repórter Fotográfico 
do Jornal do Povão – Sr. Márcio Lemes da Rosa, após a Sessão Ordinária ocorrida no dia 
dezenove de Junho – desp.: Encaminhe-se cópia ao Ver. Paulo Cézar Monteiro e após arquive-
se, Plenário ciente; OFICIO do PSD – Partido Social Democrático, comunicando que o Ver. 
Mário Barbosa Pinto será o Líder da Bancada nesta Casa Legislativa; CONVITES da EMEF 
Professora Maria de Lourdes Gonçalves de Toledo, para sua Festa Julina, a realizar-se no dia 
primeiro de Julho, a partir das quinze horas, naquela unidade escolar; e do CONSEG – 
Conselho Comunitário de Segurança, para a reunião ordinária de apresentação dos membros e 
esclarecimentos sobre o trabalho do CONSEG, a realizar-se no dia vinte e nove próximo, às 
dezenove horas, na EMEF Ernesto Ardachnikof, Distrito de Nossa Senhora do Remédio  – 
desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, a partir de 17min17s da gravação o 

SR. PRESIDENTE informou que o Nobre Ver. Paulo Cézar Monteiro apresentou requerimento 
por escrito, objetivando a retirada da sua Indicação Nº 236/17, o qual foi lido pelo Sr. Presidente 
que, com base no  Artigo 174, Parágrafo 2º do Regimento Interno desta Casa de Leis, 
submeteu o referido Requerimento à discussão e votação, o qual foi aprovado por dez votos, 

haja vista que o requerente não votou, sem preceder manifestação. Ato contínuo, o SR. 

PRESIDENTE usou da palavra a partir de 19min08s da gravação e parabenizou o Atleta 
Salesopolense Antonio Marcos da Silva (Tonheca), presente nesta sessão, pela quebra do 
Recorde Mundial (ao superar a marca dos quatrocentos e oitenta quilômetros percorridos por 
seu antecessor, atingindo, quinhentos e oito quilômetros e trezentos metros e assim entrando 
para o Guinnes Book – Livro dos Recordes), no dia vinte e quatro, final de semana que 

antecedeu esta sessão e, em seguida, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. 

EDNEY CAMPOS DOS SANTOS usou da palavra a partir de 19min45s da gravação. O VER. 

CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA a partir de 25min01s da gravação. A VERª. DÉBORA 

APARECIDA RODRIGUES a partir de 32min21s da gravação. O VER. CLÁUDIO DO PRADO 

MORAES a partir de 35min58s da gravação. Não havendo mais oradores inscritos, o SR. 

PRESIDENTE passou para a ORDEM DO DIA a partir de 40min59s da gravação e solicitou 

ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura do Requerimento de Urgência Especial Nº 005/17. 
Terminada a leitura, foi o citado requerimento submetido à votação, sendo aprovado por 

unanimidade. Aprovada a urgência especial, o SR. PRESIDENTE solicitou ao Sr. 1º Secretário 
que procedesse a leitura do PARECER CONJUNTO CJR-CRNMA-COSPES-CFO 
recomendando o prosseguimento do PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 001/17 (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), de autoria do Poder 

Executivo. Terminada a leitura, a partir de 47min20s da gravação, o SR. PRESIDENTE colocou 

o referido Projeto de Lei Complementar Nº 001/17 em discussão. O VER. CLÁUDIO DO 

PRADO MORAES usou da palavra a partir de 47min31s da gravação. O VER. CLAUDINEI 

JOSÉ DE OLIVEIRA  a partir de 49min05s da gravação. Ninguém mais se manifestando, o SR. 

PRESIDENTE submeteu o Projeto de Lei Complementar Nº 001/17 à votação, o qual foi 
aprovado por unanimidade. Não havendo mais pauta ser tratada na presente Ordem do Dia, o 

SR. PRESIDENTE passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL a partir de 52min31s 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 52min47s da gravação. O SR. 

PRESIDENTE usou da palavra a partir de 59min22s da gravação e agradeceu a presença do 
Sr. “Toninho da Rádio”, bem como do Sr. Benedito de Almeida – Presidente do CONSEG e, 
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retomando com a ordem de inscrição, concedeu a palavra ao VER. MÁRIO BABROSA PINTO 

que a usou a partir de 59min55s da gravação. Novamente o SR. PRESIDENTE usou da palavra 
a partir de 01h04min19s da gravação. Retomando com a ordem de inscrição, concedeu a 

palavra ao VER. SÉRGIO DOS SANTOS que a usou a partir de 01h04min58s da gravação. O 

VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS usou da palavra a partir de 01h08min06s da gravação. 

O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA  a partir de 01h09min46s da gravação. A VERª. 

DÉBORA APARECIDA RODRIGUES  a partir de 01h22min27s da gravação. O VER. 

CLÁUDIO DO PRADO MORAES a partir de 01h26min29s da gravação. Passando novamente 

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

RODRIGUES MARCONDES usou da palavra a partir de 01h32min03s da gravação. 

Retomando a presidência e não havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE, usou da 
palavra a partir de 01h36min46s da gravação, leu o OFÍCIO Nº 385/17 GP do Poder Executivo, 
solicitando a convocação de Sessão Extraordinária com o objetivo de apreciar o Projeto de Lei 
Nº 012 (Altera a quantidade de empregos públicos de Procurador Jurídico, do Quadro dos 
Servidores Públicos Municipais, através da Lei Nº 1.585, de 17 de dezembro de 2009), com a 
máxima urgência, para dar cumprimento à determinação judicial recebida no último dia vinte e 
três, após as dezoito horas e quinze minutos, portanto, sem tempo hábil para providências 
anteriores. Terminada a leitura, nos termos do Artigo 121 do Regimento Interno deste 
Legislativo e atendendo o referido ofício, convocou os Nobres Vereadores para a Sessão 
Extraordinária a se realizar no dia seguinte a esta sessão, ou seja, dia vinte e sete de junho, às 
dez horas, para apreciação do mencionado Projeto de Lei Nº 012/17. Esclareceu que referido 
projeto foi protocolado nesta data, e foi pauta da reunião realizada também nesta data, às 
quatorze horas, nesta Casa de Leis, quando o Sr. Prefeito Municipal esclareceu a todos os 
presentes, os motivos da urgência da deliberação desta matéria. Por fim, registrou o Relatório 
de Proposições apresentadas no primeiro semestre de 2017, totalizando quatrocentas 
proposições, parabenizando os Nobres Pares pelos trabalhos realizando, esperando sejam 
multiplicados no próximo semestre. 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 26 de Junho de 2017. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  :    
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
                     A Ata supra foi  ______________________  em Sessão Extraordinária,  realizada 
em 27 de Julho de 2017.   
 

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

