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ATA DA 9ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 10 de Abril de 2017 - 1º Período da 17ª Legislatura. Aos dez dias
do mês de Abril do ano dois mil e dezessete, no edifício sede deste Poder Legislativo, realizouse a 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. 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 sessão e submeteu a ata da sessão ordinária
anterior à discussão e votação, a qual foi aprovada por unanimidade, sem preceder
manifestação. Usando da palavra a partir de 00min54s da gravação, o SR. PRESIDENTE
comentou sobre a reunião realizada nessa Casa de Leis, com representantes da LBAK,
empresa responsável pelo transporte de estudantes deste município, acerca do atraso do
pagamento de seus funcionários, em consequência do atraso do pagamento da Prefeitura
Municipal àquela empresa. Ato contínuo, também informou que foram encerradas as inscrições
no Concurso Público para Cargo de Motorista Legislativo, totalizando cento e quinze inscrições
deferidas e que a Prova Objetiva ocorrerá no dia 30 de abril – domingo, na Escola Estadual
Professora Olga Chakur Farah. Dando prosseguimento aos trabalhos, solicitou ao Sr. 1º
Secretário que procedesse a leitura das matérias do EXPEDIENTE que constou do seguinte,
com seus respectivos despachos: PROJETO DE LEI Nº 004/17 (Autoriza o Centro de Controle
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 – desp.:
Às Comissões de Justiça e Redação, de Obras, Serviço Público, Educação e Saúde e de
Finanças e Orçamento; PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 002/17 (Fixa o percentual mínimo dos
Cargos em Comissão a serem preenchidos por servidores públicos de carreira em relação à
estrutura da Administração do Poder Legislativo da Estância Turística de Salesópolis), de
autoria da Mesa Diretora – desp.: às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento; OFÍCIO Nº 034/17-GP do Poder Executivo, encaminhando a relação das Rescisões
e Nomeações realizadas pela Municipalidade entre Junho/2016 e Março/2017 – desp.: Arquivese, Plenário ciente; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 077 –
Informar quantos e quais são os policiais militares que recebem o pró-labore da Prefeitura
Municipal, e se os recursos das multas são destinados ao Estado ou a este Município, do Ver.
Sérgio dos Santos; 078 – Prestar informações que relacionam em seis itens acerca dos
Motoristas Municipais qualificados para o transporte escolar, e adotar as providências
necessárias a fim de evitar novos problemas devido à falta destes motoristas, conforme
ocorrido no dia 04/04/2017, em excursão da E.M.E.F. Ernesto Ardachnikoff, do Ver. Paulo
Cézar Monteiro e outros; 079 – Informar quais medidas serão adotadas, para atender o Grupo
de Homens que se concentra nos arredores do Espaço Cultural Dita Parente, mais
especificamente na Travessa do Mercado, com aparência e comportamento de serem todos
dependentes de álcool, quais secretarias municipais estarão envolvidas, além da Secretaria
Municipal de Assistência Social, o valor mensal aplicado para este fim e se haverá outras
fontes de recurso, do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes; 080 – Prestar informações que se
relacionam em quatro itens, em relação ao processo licitatório para construção do prédio que
abrigará a Creche no Bairro Fartura, e informar a quantidade de crianças que estão na lista de
espera para matrícula nas creches e escolas de educação infantil deste município, do Ver.

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 09ª Sessão Ordinária, realizada em 10 de Abril de 2017

FL. 2

Cláudio do Prado Moraes; 081 – Interceder junto à Secretaria de Educação do Estado de São
Paulo, objetivando o esclarecimento da atual situação do contrato de prestação de serviço do
transporte escolar estadual de Salesópolis, que se relacionam em oito itens, do Ver. Cláudio do
Prado Moraes e outros – desps.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr.
Prefeito Municipal, Nºs: 127 – Determinar ao setor competente, que realize uma pesquisa ou
mesmo uma reunião junto aos produtores de produtos artesanais, propondo a realização de
uma Feira Mensal dos Produtores Salesopolenses, no Mercado Municipal e seus arredores, do
Ver. Paulo Cézar Monteiro; 128 – Oficializar à E.B.C.T., a expansão do território urbano de
Salesópolis, bem como solicitar a também expansão do atendimento aos novos bairros
urbanos, como o Bairro da Grama, do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes; 129 – Determinar ao
setor competente, adotar as providências necessárias objetivando a manutenção e limpeza da
praça pública do Bairro Totozinho Cardoso, bem como, nas imediações da quadra esportiva, e
retirada da placa informativa, referindo-se a obra de pavimentação executada na Rua Benedito
Amaro, no mesmo bairro, do Ver. Edney Campos dos Santos; 130 – Transformar em Projeto de
Lei, o anteprojeto que encaminha em anexo, instituindo no Município, o Programa “Farmácia
Solidária – Doar é o melhor remédio”, do Ver. Mário Barbosa Pinto – desps.: Encaminhe-se,
lidas no Expediente; COMUNICADO do Ministério da Educação, sobre a liberação de recurso
financeiro para Alimentação Escolar, nos valores de R$ 2.760,60 para Creche, no valor de R$
4.388,40 para Pré-Escola e de R$ 16.977,60 para Ensino Fundamental, e no valor de R$
91.321,05 referente a 2ª Quota do FNDE; COMUNICADO da SABESP sobre Exposição Móvel
– “Somos Todos Água”, cuja Carreta com recurso audiovisuais, cinema de imersão total, minilaboratório e área de jogos interativos e realidade virtual estará em Salesópolis nos dias quinze
e dezesseis de abril, das oito às dezessete horas, em frente a Igreja Matriz – desps.: Arquivese, Plenário ciente. Terminada a leitura, a partir de 07min51s da gravação, o SR. PRESIDENTE
concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS usou
da palavra a partir de 08min11s da gravação. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS a partir de
12min45s da gravação. O VER. PAULO CÉZAR MONTEIRO a partir de 13min44s da gravação.
Passando a presidência à Vice-Presidente, Verª. Débora Aparecida Rodrigues, o VER.
RODOLFO RODRIGUES MARCONDES usou da palavra a partir de 18min25s da gravação.
Retomando a presidência e prosseguindo com a ordem de inscrição, concedeu a palavra ao
VER. CLÁUDIO DO PRADO MORAES que a usou a partir de 20min40s da gravação. Em
aparte, o Ver. Claudinei José de Oliveira usou da palavra a partir de 25min16s da gravação.
Retomando, o Orador usou da palavra a partir de 25min51s da gravação. Não havendo mais
oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE passou para a ORDEM DO DIA a partir de
28min31s da gravação e solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura do
Requerimento de Urgência Especial Nº 003/17. Terminada a leitura, foi o mencionado
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-CFO, recomendando o prosseguimento na tramitação do PROJETO DE
RESOLUÇÃO Nº 002/17 (Fixa o percentual mínimo dos Cargos em Comissão a serem
preenchidos por servidores públicos de carreira em relação à estrutura da Administração do
Poder Legislativo da Estância Turística de Salesópolis), de autoria da Mesa Diretora. Terminada
leitura, o SR. PRESIDENTE colocou em única discussão o referido Projeto de Resolução Nº
002/17. Passando a presidência à Vice-Presidente, Verª. Débora Aparecida Rodrigues, o VER.
RODOLFO RODRIGUES MARCONDES usou da palavra a partir de 34min07s da gravação.
Retomando a presidência e ninguém mais se manifestando, o SR. PRESIDENTE submeteu à
votação o PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 002/17 (Fixa o percentual mínimo dos Cargos em
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Comissão a serem preenchidos por servidores públicos de carreira em relação à estrutura da
Administração do Poder Legislativo da Estância Turística de Salesópolis), de autoria da Mesa
Diretora, o qual foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais pauta a ser tratada na
presente Ordem dia, o SR. PRESIDENTE passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL a partir
de 36min31s da gravação e, conforme livro de inscrição, concedeu a palavra aos Nobres Edis
inscritos. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA usou da palavra a partir de 36min50s da
gravação. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS a partir de 48min24s da gravação. O
VER. SÉRGIO DOS SANTOS a partir de 50min40s da gravação. O VER. PAULO CÉZAR
MONTEIRO a partir de 56min23s da gravação. Passando novamente a presidência à VicePresidente – Verª. Débora Aparecida Rodrigues, o VER. RODOLFO RODRIGUES
MARCONDES usou da palavra a partir de 59min14s da gravação. Retomando a presidência e
prosseguindo com a ordem de inscrição, o SR. PRESIDENTE concedeu a palavra ao VER.
CLÁUDIO DO PRADO MORAES que a usou a partir de 01h04min56s da gravação. Não
havendo mais oradores inscritos, a partir de 01h11min58s da gravação, o SR. PRESIDENTE
lembrou que a Prefeitura Municipal decretou Ponto Facultativo na próxima quinta-feira, dia treze
de abril e que, na sexta-feira, dia quatorze, seria Feriado em virtude da Paixão de Cristo,
portanto, o expediente deste Legislativo se encerraria às dezessete horas da quarta-feira,
retornando às oito horas da próxima segunda-feira, dia dezessete de abril. Em seguida,
concedeu a palavra como Líder de Bancada – DEM, ao Ver. Claudinei José de Oliveira, que
a usou a partir de 01h12min37s da gravação. Nada mais havendo a tratar, o SR.
PRESIDENTE agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão, da qual lavrouse 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 10 de Abril de 2017.
PRESIDENTE

:

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

