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ATA DA 20ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 07 de Agosto de 2017 - 1º Período da 17ª Legislatura. Aos sete
dias do mês de Agosto do ano dois mil e dezessete, no edifício sede deste Poder Legislativo,
realizou-se a Vigésima 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, desejando ótimo retorno do
recesso aos Nobres Pares e, em seguida, submeteu a ata da 2ª Sessão Extraordinária,
realizada no dia sete de julho, à discussão e votação, a qual foi aprovada por unanimidade,
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: OFÍCIOS Nºs
397-GP e 057/17-Pessoal,
da Prefeitura Municipal de Salesópolis, encaminhando,
respectivamente, os contratos e termos aditivos firmados em Maio de 2017, e relação das
Rescisões e Nomeações realizadas no período entre Abril e Julho de 2017 – desp.: Arquive-se,
Plenário ciente; PROJETOS DE RESOLUÇÃO Nºs 005/17 (Dispõe sobre a aplicação da Lei
Municipal Nº 1.696, de 25 de Abril de 2014 e regulamenta o Sistema de Controle Interno no
âmbito da Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis); e 006/17 (Cria a Ouvidoria
Legislativa Municipal na Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis e dá outras
providências), ambos de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Salesópolis –
desps.: Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento; REQUERIMENTOS
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 137 – Informar quais matérias foram publicadas pela
Assessoria de Imprensa contratada pela Prefeitura Municipal, quais os meios de divulgação
utilizados, bem como enviar cópias de todos os seus trabalhos a esta Casa de Leis, dos Vers.
Débora Aparecida Rodrigues e Mário Barbosa Pinto; 138 – Encaminhar cópia integral do
processo licitatório do transporte escolar realizado neste ano, bem como da denúncia oferecida
ao Ministério Público, relativa às suas irregularidades, da Verª. Débora Aparecida Rodrigues e
outros; 139 – Informar os motivos pelos quais não foram tomadas as devidas providências em
relação a Indicação Nº 093/17, sugerindo a transferência das lixeiras que estão em frente ao
prédio da Unidade Básica de Saúde Central para sua lateral, ou seja, em frente aos fundos da
Igreja Matriz, bem como a construção de bancos de alvenaria no lugar das lixeiras, do Ver.
Edson Lopes Cerqueira; 140 – Informar quem é o responsável pelo acidente, que envolveu
uma ambulância, causado pelas correntes que estavam sendo usadas para fechar a Rua
Pedro Rodrigues de Camargo, bem como quem arcará com os prejuízos causados ao veículo
da frota municipal, do Ver. Cláudio do Prado Moraes; 141 – Informar quem autorizou o uso do
Veículo Gol, Placa DMN 8999, tombado no dia 30 de julho, qual o motivo de sua utilização,
quem era o condutor no momento do acidente, a qual Secretaria Municipal pertence o veículo,
se possui seguro, a quem será atribuído os custos consequentes do acidente, e se já foi aberta
sindicância para apurar estes fatos, em caso negativo, justificar, da Verª. Débora Aparecida
Rodrigues e outros; 142 – Encaminhar cópia da sentença do Processo Nº 000081364.2010.8.26.0523, referente a fixação de uma porteira na Estrada Municipal – Rama 5 – Km
11 da Estrada da Petrobrás, dos Vers. Débora Aparecida Rodrigues e Mário Barbosa Pinto;
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143 – Encaminhar cópia dos Termos de Compromisso das praças já adotadas, conforme
Programa de Adoção de Praças Municipais, relação das praças que ainda não foram adotadas,
bem como quais critérios e documentos são necessários para adoção de praças neste
município, dos Vers. Débora Aparecida Rodrigues e Mário Barbosa Pinto; 144 – Informar quais
foram, ou serão, as medidas adotadas para solucionar os problemas relativos aos buracos e as
más condições gerias das vias públicas, bem como se está prevista a realização de uma
operação tapa-buracos em todas as ruas do município, do Ver. Claudinei José de Oliveira; 145
– Informar sobre a estrutura operacional das Unidades Básicas de Saúde-UBS’s, quem são os
responsáveis por elas, tanto na área central quanto do Distrito de Nossa Senhora do Remédio
e do Centro de Fisioterapia, se os medicamentos são suficientes para atender a sua demanda,
qual o tempo médio de espera para realização de exames laboratoriais, e qual porcentagem
destes exames são realizados no próprio mês de agendamento, do Ver. Claudinei José de
Oliveira; 146 – Informar se as proposições apresentadas no primeiro semestre foram
encaminhadas à Empresa Bandeirantes Energias do Brasil, se a Administração Municipal
planejou-se para atender estas reivindicações, se foram instaladas luminárias nas ruas de
nossa cidade, se sim, em quais, e se a Administração elaborou um cronograma para atender
as solicitações não atendidas, do Ver. Claudinei José de Oliveira; 147 – Informar o prazo para a
liberação da verba do DADETUR destinada ao projeto de sinalização turística, bem como seu
prazo de execução, do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes; 148 – Informar se está em
andamento a elaboração de uma norma regulamentando o funcionamento do Posto de
Informações Turísticas e, em caso positivo, qual o prazo para sua publicação, do Ver. Rodolfo
Rodrigues Marcondes; 149 – Informar qual o saldo atual da Patrulha Agrícola, bem como
encaminhar planilha de trabalho dos serviços prestados e documentos comprobatórios dos
gastos, desde o mês de janeiro deste ano até a presente data, do Ver. Rodolfo Rodrigues
Marcondes e outros – desps.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr.
Prefeito Municipal, Nºs: 245 – Determinar ao setor competente, a identificação, por meio de
placas, das recém-nomeadas ruas da Vila Ademar, bem como a atualização e regularização
dos números oficiais de identificação dos imóveis que, atualmente, não seguem nenhum
padrão oficial, do Ver. Edney Campos dos Santos; 246 – Determinar ao setor competente, o
patrolamento e devidos serviços de condução de águas pluviais, bem como o cascalhamento
nas estradas que dão acesso ao Bairro dos Pintos, tais como: Estrada da Petrobrás, Rodrigues
de Campos, Soarada, das Palmeiras (próximo a Estrada Rodrigues de Campos), do Barro
Amarelo (sentido do pesqueiro à Santa Cruz das Palmeiras), do Cardoso até a ligação, e ainda
as estradas localizadas no Bairro do Ribeirão do Pote, do Ver. Edney Campos dos Santos; 247
– Determinar ao setor competente, incluir na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei
Orçamentária Anual, a construção de uma cobertura com iluminação e vestiário na quadra
poliesportiva, situada na Rua Licínio Cardoso do Nascimento, Vila Bragança, próximo ao Nº
190, bem como a melhoria do seu piso, do Ver. Edilson Aparecido dos Santos; 248 –
Determinar ao setor competente, incluir na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária
Anual, o recapeamento da Rua Catarina Kasper, na altura do Nº 99, próximo a Unidade Básica
de Saúde, Distrito de Nossa Senhora do Remédio, do Ver. Edilson Aparecido dos Santos e
outros; 249 – Determinar ao setor competente, realizar o cascalhamento e patrolamento na
altura do Nº 10, da Estrada dos Araújos, Bairro dos Miranda, bem como o patrolamento desta
mesma estrada em toda sua extensão, do Ver. Edilson Aparecido dos Santos e outros; 250 –
Considerar, em conjunto com seus de Secretários de Governo, a Proposta de Anteprojeto de
Lei que anexa, instituindo no Calendário de Eventos Oficiais da Estância Turística de
Salesópolis, o “Dia da Marcha para Jesus”, a ser celebrado, anualmente, em 31 de outubro, do
Ver. Edson Lopes Cerqueira e Sérgio dos Santos; 251 – Determinar ao departamento
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competente, a elaboração de um projeto visando a instalação de uma cascata d’água ou
aquário natural, com peixes da região, na Praça Padre João Mendes, a ser custeado pelas
verbas provenientes do DADE, previstas para serem liberadas em 2018, do Ver. Paulo Cézar
Monteiro; 252 – Determinar ao departamento competente, a realização de um estudo visando a
recolocação do abrigo de ônibus retirado do Km 86,5 da Rodovia Alfredo Rolim de Moura,
sentido Salesópolis-Mogi, em frente a propriedade do falecido Sr. João Nico, Bairro do Alegre,
do Ver. Paulo Cézar Monteiro; 253 – Determinar ao departamento competente, afastar as
barracas de alimentação que são instaladas em frente à Igreja Matriz, nos dias da “Feira de
Quinta de Mês”, para próximo do palco, do Ver. Paulo Cézar Monteiro; 254 – Determinar ao
setor competente, a construção de um aterro ou muro de contenção de enchentes no Córrego
do Bairro Fartura, na altura do Nº 331 da Travessa Padre Anchieta, dos Vers. Mário Barbosa
Pinto e Débora Aparecida Rodrigues; 255 – Determinar ao setor competente, inserir no
Calendário Municipal de Eventos, as seguintes festividades: Festa do Divino no Distrito de
Nossa Senhora do Remédio, Festa da Padroeira do Distrito de Nossa Senhora do Remédio,
Festa de São Sebastião do Bairro Fartura e Festa de São Benedito do Jardim Nídia, dos Vers.
Mário Barbosa Pinto e Débora Aparecida Rodrigues; 256 – Determinar ao setor competente,
elaborar um projeto para a canalização do Córrego do Bairro Fartura, desde a EMEF Profª.
Maria de Lourdes Gonçalves de Toledo até a Rotatória São Sebastião, incluindo-o nos recursos
do FEHIDRO – Fundo Estadual de Recursos Hídricos, dos Vers. Mário Barbosa Pinto e Débora
Aparecida Rodrigues; 257 – Determinar ao setor competente, que realize a manutenção da
ponte na Estrada do Ribeirão do Pote, próximo ao Casarão do “Orlandinho Cardoso”, dos Vers.
Débora Aparecida Rodrigues e Mário Barbosa Pinto; 258 – Determinar ao setor competente,
que instale duas luminárias na Rua Benedito Siqueira, Bairro da Grama, próximo a propriedade
do Senhor Manuel Cid Vela, dos Vers. Mário Barbosa Pinto e Débora Aparecida Rodrigues;
259 – Determinar ao setor competente, que instale iluminação pública na altura do Nº 96 da
Rua Campos Salles, Bairro Jardim Leonor, dos Vers. Mário Barbosa Pinto e Débora Aparecida
Rodrigues; 260 – Interceder junto à empresa responsável pela “Festa do Peão”, a ser realizada
neste mês de agosto, solicitando extensiva e transparente divulgação das inscrições para as
montarias de bois e cavalos, objetivando atingir maior número de peões deste município, do
Ver. Cláudio do Prado Moraes; 261 – Estudar em conjunto com o setor competente, a
viabilidade de instalar um fraldário no banheiro feminino da Praça da Matriz, bem como e se
possível, disponibilizar um aparelho de microondas no local para o aquecimento de
mamadeiras, do Ver. Cláudio do Prado Moraes; 262 – Determinar ao setor responsável, a
pintura de duas faixas de pedestres na Avenida Prefeito Antônio Camargo Primo, ambas nas
proximidades da rotatória que dá acesso a Avenida Professor Adhemar Bolina, sendo uma
entre a Auto Peças Tietê e o Posto Ipiranga, e outra entre este e o ponto de ônibus da Avenida
Professor Adhemar Bolina, do Ver. Cláudio do Prado Moraes; 263 – Determinar ao setor
competente, que seja feita a manutenção e revitalização dos painéis com fotos de atrativos
turísticos de nosso município, instalados nos vários pontos de ônibus, utilizando para este fim,
recursos provenientes do FUMTUR, do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes; 264 – Utilizar os
recursos do FUMTUR na conservação e melhoria das estradas que dão acesso aos atrativos e
equipamentos turísticos desta cidade, do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes; 265 – Interceder
junto DER, ou outro órgão competente, objetivando a implantação de três lombadas na
Rodovia Nilo Máximo (Estrada Salesópolis-Santa Branca), entre a Igreja Católica e a Igreja
Evangélica da Congregação Cristã do Brasil, no Bairro do Paraitinguinha, do Ver. Sérgio do
Santos; 266 – Determinar ao setor competente, realizar estudos para utilização, pelo Poder
Público Municipal, do prédio desativado da antiga empresa coreana de corte e costura,
localizado no Km 1, sentido Bairro do Bracaiá, dos Vers. Mário Barbosa Pinto e Débora
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Aparecida Rodrigues – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente;
MOÇÃO DE
CONGRATULAÇÕES Nº 004/17 – Á Antonio Marcos da Silva Pinto, salesopolense, conhecido
por todos como “TONHECA”, arquiteto e urbanista, aclamado pela comunidade como amante
dos esportes e reconhecido internacionalmente pela sua paixão pelo ciclismo, em especial,
pelas provas de longas distâncias, das quais é especialista e foi condecorado pelo Clube
Francês Audax Club Parisien, como SUPER RANDONNEUR, bem como teve seu nome e
desta cidade incluído no Guinness World Records, por ser o homem que mais tempo pedalou,
sem pausa, em rolo livre, do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes e demais Vereadores – desp.:
Aprovada, encaminhe-se; BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS, referente ao mês de Junho de 2017 – desp.: À
Comissão de Finanças e Orçamento; PARECER CFO Nº 015/17 referente aos Balancetes
Financeiros da Prefeitura Municipal de Salesópolis, relativos aos meses de janeiro a maio de
2017 – desp.: Aguarde-se os pareceres prévios do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, para então emitir o parecer final e conclusivo; COMUNICADOS do Ministério da
Educação, sobre a liberação de recursos financeiros: no valor de R$ 90.704,17, relativo a 5ª
Quota do FNDE – emitido em 09 de junho/17; no valor de R$ 91.255,65 – relativo a 6ª Quota
do FNDE – emitido em 11 de julho/17, e da Caixa Econômica Federal no valor de R$
122.925,00, sob bloqueio, para Pavimentação e Recapeamento em diversas ruas – desp.:
Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, a partir de 22min02s da gravação, o SR.
PRESIDENTE concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. A VERª. DÉBORA APARECIDA
RODRIGUES usou da palavra a partir de 22min25s da gravação. O VER. CLAUDINEI JOSÉ
DE OLIVEIRA a partir de 28min40s da gravação. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS a
partir de 38min22s da gravação. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS a partir de 41min51s da
gravação. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO a partir de 45min44s da gravação. O VER.
CLÁUDIO DO PRADO MORAES a partir de 52min29s da gravação. Em aparte, a Verª.
Débora Aparecida Rodrigues usou as palavra a partir de 56min27s da gravação. O Orador
retomou a partir de 56min40s da gravação. Passando a presidência à Vice-Presidente, Verª.
Débora Aparecida Rodrigues, o VER. RODOLFO RODRIGUES MARCONDES usou da palavra
a partir de 01h00min34s da gravação. Retomando a presidência a partir de 01h06min39s da
gravação, e considerando que o Ciclista Antonio Marcos da Silva “Tonheca” estava no plenário
desta sessão, o SR. PRESIDENTE quebrou o protocolo, justificando que tal medida tinha como
objetivo valorizar ainda mais o primeiro ciclista salesopolense reconhecido internacionalmente
e condecorado como Super Randonneur e primeiro salesopolense a ingressar no Guinness
World Records, convidou-o a se aproximar da Mesa Diretora para lhe entregar, em mãos e em
nome do Poder Legislativo, a Moção de Congratulações Nº 004/17 que foi assinada por todos
os Vereadores. Recebendo a proposição, o homenageado Antonio Marcos da Silva
“Tonheca” usou da palavra a partir de 01h08min10s da gravação, agradeceu o Poder
Legislativo pelo reconhecimento e enfatizou que o sagrado é simplesmente deixar um bom
exemplo. Dando continuidade à sessão, a partir de 01h09min02s da gravação, o SR.
PRESIDENTE concedeu a palavra aos demais Edis inscritos. O VER. EDSON LOPES
CERQUEIRA usou da palavra a partir de 01h09min13s da gravação. Não havendo mais
oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE a partir de 01h14min15s comunicou que, ao final desta
sessão, todos os Vereadores tirariam uma foto juntamente com o Ciclista “Tonheca”,
homenageado desta sessão e, em seguida, passou para a ORDEM DO DIA e, conforme
pauta publicada, solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura dos PARECERES CJR
Nº 006/17 e CFO Nº 014/17, ambos recomendando o prosseguimento na tramitação do
PROJETO DE LEI Nº 007/17 (Institui o serviço voluntário no âmbito da Administração Direta e
Indireta do Município de Salesópolis), de autoria do Poder Executivo. Terminada a leitura, o
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SR. PRESIDENTE colocou a matéria em única discussão. O VER. CLAUDIO DO PRADO
MORAES usou da palavra a partir de 01h17min37s da gravação. O VER. MÁRIO BARBOSA
PINTO usou da palavra a partir de 01h19min43s da gravação. Aos 01h20min39s da gravação,
o VER. SÉRGIO DOS SANTOS requereu Vista da Matéria, para adiar sua deliberação, a fim de
melhor analisá-la, quando o SR. PRESIDENTE submeteu o requerimento verbal à votação, o
qual foi aprovado por unanimidade. Aprovado o Pedido de Vista, o SR. PRESIDENTE
comunicou que a discussão estava encerrada e, não havendo mais pauta a ser tratada na
presente Ordem do Dia, passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL a partir de 01h21min41s
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 01h21min56s da
gravação. Aos 01h28min43s da gravação, o SR. PRESIDENTE informou que, consultando o
Regimento Interno deste Legislativo, em seus Artigos 185 e 186, constatou que o Pedido de
Vista apresentado pelo Ver. Sérgio dos Santos deveria ter sido apresentado por escrito e no
início da Ordem do Dia, portanto, a discussão da matéria prevista para a Ordem do Dia nesta
sessão seria retomada, em cumprimento ao Regimento Interno. Aos 01h30min13s da
gravação, pela ordem, o VER. SÉRGIO DOS SANTOS questionou a decisão do Nobre
Presidente, alegando ter feito o pedido no início da Ordem do Dia, e portanto, entendendo
haver controvérsia na interpretação do Regimento Interno. Retomando a partir de 01h30min33s
da gravação, o SR. PRESIDENTE enfatizou ao Nobre Par que seu pedido, conforme
disposição regimental, deveria ser feito por escrito. Novamente e a partir de 01h30min42s da
gravação, o Ver. SÉRGIO DOS SANTOS usou da palavra e então requereu a suspensão da
sessão para elaborar o pedido e apresentá-lo por escrito. O SR. PRESIDENTE a partir de
01h30min54s da gravação, decidiu suspender a sessão, para decidir acerca da questão junto
aos Nobres Pares. Retomados os trabalhos, aos 01h41min10s da gravação, e considerando a
presença dos mesmos Vereadores, o SR. PRESIDENTE comunicou que os Vereadores
decidiram manter a decisão plenária de acatar, ainda que verbal, o Pedido de Vista
apresentado pelo Nobre Vereador Sérgio dos Santos, abrindo um precedente regimental,
enfatizando que o Regimento Interno está sendo revisto por uma comissão formada para este
fim, portanto, prosseguiria o adiamento da deliberação. (O Pedido de Vista adiou a deliberação do
Projeto de Lei Nº 07/17
Regimento Interno desta
anotado em livro próprio
funcionamento, conforme

para a próxima sessão, sem prejuízo ao município e, com base no Artigo 218 do
Casa de Leis, que dispõe sobre Precedentes Regimentais, referido precedente seria
e encaminhado à Comissão Especial para Reforma do Regimento Interno, em pleno
Resolução Nº 482, de Maio/2017 ). Ato contínuo e a partir de 01h41min43s da

gravação, o SR. PRESIDENTE prosseguindo com a ordem de inscrição para a Explicação
Pessoal, concedeu a palavra ao VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA que a usou a partir
de 01h42min06s da gravação. O VER. NILSON SATOLU IMAMURA a partir de 01h57min40s
da gravação. O VER. MÁRIO BABROSA PINTO usou da palavra a partir de 02h00min01s da
gravação. O VER. EDILSON APARECIDO DOS SANTOS usou da palavra a partir de
02h12min11s da gravação. O VER. CLÁUDIO DO PRADO MORAES a partir de 02h14min58s
da gravação. Passando novamente a presidência à Vice-Presidente – Verª. Débora Aparecida
Rodrigues, o VER. RODOLFO RODRIGUES MARCONDES usou da palavra a partir de
02h26min42s da gravação. Retomando a presidência e não havendo interesse dos demais
Edis inscritos em fazer uso da palavra, o SR. PRESIDENTE, a partir de 02h35min33s da
gravação, usou da palavra, lembrando os Nobres Pares que esta Casa de Leis recebeu um
ofício da ACETS - Associação Comercial da Estância Turística de Salesópolis, solicitando
medidas para o problema corriqueiro e que também foi tratado em reunião do CONSEG –
Conselho de Segurança, acerca da denominada “COROTOLÂNDIA”, ou seja, um grupo de
pessoas, aparentemente, envolvidas com alcoolismo, e que ocupam, diuturnamente, o espaço
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da Travessa do Centro Cultural Dita Parente. Ressaltou que levou o caso à Promotora Pública
local para discutir a problemática, quando então decidiram agendar reunião com todas as
autoridades e comerciantes locais para o próximo dia quinze de Agosto, às dezoito horas,
nesta Casa de Leis. 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 07 de Agosto de 2017.
PRESIDENTE

:

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

