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ATA DA 21ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 14 de Agosto de 2017 - 1º Período da 17ª Legislatura. Aos
quatorze dias do mês de Agosto do ano dois mil e dezessete, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Vigésima Primeira 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 00min51s 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: 150 – Informar se já dispõe da
data em que este município de Salesópolis será atendido pelo Programa “Mulheres de Peito” e,
em caso negativo, enviar documentos comprobatórios acerca da sua intercessão junto ao
Estado e a quantas anda tal pedido que, já foi encaminhado via Indicação Nº 136, em Abril, do
Ver. Paulo Cézar Monteiro e outros; 151 – Encaminhar documentos comprobatórios relativos à
informação prestada no Ofício N° 054/17-GP, protocolado no dia 22/02, nesta Casa Legislativa,
acerca do processo licitatório e projeto para regularizar a situação em que se encontra o muro
da EMEF Ernesto Ardachnikoff, com cópias do projeto, documentos necessários para
contratação da empresa e cópia do processo licitatório, bem como informar a data de inicio e
conclusão da obra, da Verª. Débora Aparecida Rodrigues e outros; 152 – Prestar informações
relacionadas em quatro itens, acerca da regularização de imóveis e cobrança de IPTU, do Ver.
Nilson Satolu Imamura; 153 – Determinar ao setor competente, ou caso necessário, interceder
junto à EDP Bandeirante Energias do Brasil, objetivando informações acerca da data e o valor
pago mensalmente pela Prefeitura Municipal para despesas com iluminação pública, bem como
esclarecer se este pagamento é baseado em taxa única ou por luminária, discriminando como
são calculados estes valores, do Ver. Cláudio do Prado Moraes; 154 – Determinar ao setor
competente que esclareça e envie informações que se relacionam em seis itens, acerca da
“Festa do Cambuci”, do Ver. Cláudio do Prado Moraes e outros; 155 – Determinar ao setor
competente, que esclareça e envie informações que se relacionam em cinco itens, acerca das
corridas de rua e provas de ciclismo realizadas em Salesópolis, do Ver. Cláudio do Prado
Moraes e outros; 156 – Prestar informações que se relacionam em quatro itens, acerca da obra
realizada na Estrada da Petrobrás, do Ver. Cláudio do Prado Moraes e outros; 157 – Prestar
informações que se relacionam em seis itens, acerca da Festa do Peão, que será realizada no
período de 10 a 13 de Agosto, da Vera. Débora Apa. Rodrigues e outros; 158 – Esclarecer a
esta Casa Legislativa, os motivos pelos quais não foi realizada a manutenção do ponto de
ônibus, localizado em frente à EMEF Ernesto Ardachnikoff, no Distrito de Nossa Senhora do
Remédio, do Ver. Edson Lopes Cerqueira; 159 – Encaminhar duas relações, sendo uma acerca
da localização de todos os pontos de táxi, e outra contendo os nomes de todos os taxistas, do
Município de Salesópolis, incluindo o Distrito de Nossa Senhora do Remédio, e cópia de suas
Carteiras Nacionais de Habilitação e Certificados de Registro de Veículos, dos Vers. Cláudio do
Prado Moraes e Rodolfo Rodrigues Marcondes; 160 – Encaminhar uma relação contendo os
valores dos repasses financeiros efetuados mensalmente para a Santa Casa de Misericórdia
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Frederico Ozanan, do período de Janeiro até a primeira quinzena de agosto, contendo as datas
em que foram realizados, bem como informar se há atraso no envio do repasse e, em caso
positivo, esclarecer, dos Vers. Mário Barbosa Pinto e Débora Apa. Rodrigues; 161 – Prestar
informações que se relacionam em quatro itens, acerca da aquisição de alimentos para a
merenda escolar, produzidos por agricultores familiares, do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes;
e 162/17 – Encaminhar a esta Casa Legislativa, relatório das atividades dos fiscais, seja de
Postura, de Obras, ou outros, de Janeiro até a presente data com discriminação dos dias e
atividades desenvolvidas, dos Vers. Rodolfo Rodrigues Marcondes e Cláudio do Prado Moraes
– desps.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs:
267 – Determinar ao setor competente que implante, com urgência, lombadas em pontos
estratégicos da Rua Sebastião Nepomuceno da Silva, Bairro Totozinho Cardoso, local com alto
índice de ocorrências, principalmente, próximo a quadra esportiva, praça e igreja, do Ver. Paulo
Cézar Monteiro; 268 – Determinar a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Meio Ambiente,
Agronegócios e Regularização Fundiária ou outro órgão competente, através da Secretaria de
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, que realize medidas visando obter
recursos financeiros para a aquisição dos seguintes implementos agrícolas: uma grade aradora,
uma canteiradeira, uma roçadeira, um retobador, duas roçadeiras articuladas, duas carretas
basculantes hidráulica e uma niveladora de solo, para atender a Patrulha Agrícola Municipal, do
Ver. Edilson Aparecido dos Santos; 269 – Determinar ao setor competente, que realize a
manutenção na altura do n° 43 da Estrada Sebastião Antônio de Sousa, Bairro dos Mirandas,
que faça a limpeza do acostamento da via, e também que pinte a lombada e retire o lixo
depositado em suas laterais, do Ver. Edilson Aparecido dos Santos e outros; 270 – Interceder
junto à EDP Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a melhoria da iluminação da Praça da
Matriz, bem como a substituição das atuais luminárias comuns por luminárias de LED, do Ver.
Sérgio dos Santos; 271 – Determinar ao setor competente, que elabore o Plano Local de
Habitação de Interesse Social, nos termos do Artigo 12, da Lei Federal, N° 11.124/2005, da
Comissão de Habitação e Urbanização; 272 – Estudar em conjunto com os setores
competentes e, se possível, firmar um convênio com a Polícia Militar do Estado de São Paulo,
objetivando implantar a Atividade Delegada em Salesópolis, que visa permitir que o Policial
Militar, em suas horas de folga, auxilie o município, dos Vers. Débora Aparecida Rodrigues e
Mário Barbosa Pinto; 273 – Determinar ao setor competente, que readapte a funcionária
responsável pela limpeza da EMEF Professora Sônia Maria da Fonseca, para um setor cujas
tarefas sejam compatíveis com suas condições físicas e tratamento médico, bem como designe
outro servidor municipal para substituir esta funcionária nas suas tarefas, do Ver. Cláudio do
Prado Moraes; 274 – Determinar ao setor competente, designar a funcionária do Consórcio
Três Rios, conforme documento anexado ao Ofício N° 0196/17-GP, respondendo o
Requerimento N° 067/17 deste subscritor, para auxiliar na limpeza da EMEF Professora Sônia
Maria da Fonseca, do Ver. Cláudio do Prado Moraes; 275 – Determinar ao setor competente,
que pinte as grades do palco da Praça da Matriz, coloque portões nas suas duas entradas, bem
como realize a manutenção das madeiras do jardim desta mesma praça, do Ver. Sérgio dos
Santos; e 276/17 – Determinar às Secretarias Municipais de Educação, de Turismo, Cultura e
Esporte, e de Assistência Social, se unirem no objetivo de planejar e organizar políticas públicas
voltadas aos jovens e adolescentes, dentro das condições legais, bem como econômicas e
financeiras da municipalidade, do Ver. Claudinei José de Oliveira – desps.: Encaminhe-se, lidas
no Expediente;
BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS, referente ao mês de Julho de 2017 – desp.: À Comissão de
Finanças e Orçamento; OFÍCIO Nº 183/2017-mmc - da Secretaria Municipal de Saúde,
informando sobre a Primeira Oficina Municipal de Saúde Mental na Atenção Básica, que será

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 21ª Sessão Ordinária, realizada em 14 de Agosto de 2017

FL. 3

realizada no próximo dia vinte e dois de agosto, das treze às dezessete horas, local a definir –
desp.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, a partir de 11min46s da gravação, o SR.
PRESIDENTE solicitou ao Sr. 1º Secretário que também procedesse a leitura da Nota de
Esclarecimento protocolada nesta Casa de Leis e subscrita por cinco servidores municipais e
ocupantes do cargo de Fiscal de Obras, bem como do OF CM Nº 107/17 encaminhado ao Sr.
Prefeito Municipal, solicitando informações acerca dos funcionários que ocupam o cargo de
Fiscal na Prefeitura Municipal e respectiva resposta da Secretaria Municipal de Administração e
Pessoal. Acrescentou que tais documentos não constaram da relação das matérias publicadas
para esta sessão, porque aguardava a resposta da Prefeitura Municipal, cujo protocolada foi
registrado às dezesseis horas e cinquenta e oito minutos desta data. Referidos documentos
foram lidos pelo Sr. 1º Secretário a partir de 12min27s da gravação e, terminada a leitura, o SR.
PRESIDENTE concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. CLÁUDIO DO PRADO
MORAES usou da palavra a partir de 21min14s da gravação. O SR. PRESIDENTE usou da
palavra a partir de 31min15s da gravação, esclarecendo os motivos pelos quais aceitou a Nota
de Esclarecimento, contudo, registrou que documentos iguais a este não serão mais aceitos
nesta Casa de Leis e, em seguida, prosseguiu com a ordem de inscrição. O VER. PAULO
CÉZAR MONTEIRO usou da palavra a partir de 31min57s da gravação. O VER. EDILSON
APARECIDO DOS SANTOS a partir de 34min28s da gravação. O VER. SÉRGIO DOS
SANTOS a partir de 38min26s da gravação. Em aparte, o Ver. Cláudio do Prado Moraes
usou da palavra a partir de 44min25s da gravação. O Orador retomou a partir de 44min53s da
gravação. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA a partir de 45min57s da gravação. A
VERª. DÉBORA APARECIDA RODRIGUES a partir de 57min04s da gravação. Passando a
presidência à Vice-Presidente, Verª. Débora Aparecida Rodrigues, o VER. RODOLFO
RODRIGUES MARCONDES usou da palavra a partir de 01h04min31s da gravação.
Retomando a presidência e não havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE passou
para a ORDEM DO DIA a partir de 01h11min14s da gravação, lembrando que, na sessão
anterior, o Ver. Sérgio dos Santos requereu Vista 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, para melhor estudá-lo e que, naquela mesma sessão, os Pareceres
pertinentes já foram lidos, de acordo com o Parágrafo Único do Artigo 186 do Regimento
Interno, colocou a matéria em única discussão. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS usou da
palavra a partir de 01h12min23s da gravação. O VER. CLÁUDIO DO PRADO MORAES a partir
de 01h13min57s da gravação. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO a partir de 01h15min29s da
gravação. Ninguém mais se manifestando, foi o PROJETO DE LEI Nº 007/17 submetido à
votação, sendo rejeitado por seis votos contrários a quatro favoráveis dos Vereadores Edney
Campos dos Santos, Edson Lopes Cerqueira, Paulo Cézar Monteiro e Sérgio dos Santos,
considerando-se que, conforme Artigo 25 do Regimento Interno deste Legislativo, o Sr.
Presidente não votou. A partir de 01h17min25s da gravação, o SR. PRESIDENTE solicitou ao
Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura do Requerimento de Urgência Especial Nº 006/17.
Terminada a leitura, foi o citado requerimento submetido à votação, sendo aprovado por
unanimidade, ou seja, onze votos. Aprovada a urgência especial, o SR. PRESIDENTE solicitou
ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura dos Pareceres CJR Nº 008 e CFO Nº 016, ambos
recomendando o prosseguimento da PROPOSTA DE EMENDA À LOMS Nº 001/17 (Altera o
caput do Art. 108 da Lei Orgânica do Município e dá outras providências), de autoria do Poder
Executivo, e CJR Nº 009 e CFO Nº 017, ambos recomendando o prosseguimento do
PROJETO DE LEI Nº 014/17 (Dispõe sobre a celebração de convênio entre o Poder Executivo
e o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Segurança Pública), de autoria
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do Poder Executivo. Terminada a leitura, o SR. PRESIDENTE colocou em discussão o
PROJETO DE LEI Nº 014/17. O VER. CLÁUDIO DO PRADO MORAES usou da palavra a
partir de 01h25min56s da gravação. Ninguém mais se manifestando, foi a referida matéria
submetida à votação, sendo aprovada por dez votos, haja vista que o Sr. Presidente não votou,
atendendo o Artigo 25 do Regimento Interno deste Legislativo. Por fim e a partir 01h27min57s
da gravação, o SR. PRESIDENTE submeteu à primeira discussão e votação a PROPOSTA DE
EMENDA À LOMS Nº 001/17 (Altera o caput do Art. 108 da Lei Orgânica do Município e dá
outras providências), de autoria do Poder Executivo, a qual foi aprovada, em primeiro turno, por
unanimidade, sem preceder manifestação. A partir 01h29min26s da gravação, o SR.
PRESIDENTE comunicou que, sendo aprovada em 1º turno, referida Proposta de Emenda à
LOMS constará da pauta da ordem do dia da próxima sessão, para segunda discussão e
votação. Ato contínuo, não havendo mais pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia,
passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL a partir de 01h29min42s da gravação e, conforme
livro de inscrição, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. CLÁUDIO DO
PRADO MORAES usou da palavra a partir de 01h29min56s da gravação. O VER. PAULO
CÉZAR MONTEIRO a partir de 01h33min10s da gravação. O VER. MÁRIO BABROSA PINTO
usou da palavra a partir de 01h35min59s da gravação. O VER. NILSON SATOLU IMAMURA a
partir de 01h40min55s da gravação. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS a partir de 01h41min58s
da gravação. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA a partir de 01h45min32s da gravação.
A VERª. DÉBORA APARECIDA RODRIGUES a partir de 01h55min24s da gravação.
Passando novamente a presidência à Vice-Presidente – Verª. Débora Aparecida Rodrigues, o
VER. RODOLFO RODRIGUES MARCONDES usou da palavra a partir de 01h59min48s da
gravação. Retomando a presidência e prosseguindo com a ordem de inscrição, o SR.
PRESIDENTE concedeu a palavra ao VER. EDSON LOPES CERQUEIRA que a usou da
palavra a partir de 02h04min19s da gravação. Não havendo mais oradores inscritos, O SR.
PRESIDENTE, a partir de 02h07min01s da gravação, reiterando aos Nobres Pares que,
conforme OF CM Nº 102, cuja cópia lhes foi entregue, no dia seguinte a esta sessão, às dezoito
horas, aconteceria a reunião com representantes da ACETS – Associação Comercial de
Salesópolis e do CONSEG, bem como com Excelentíssimos Senhores Prefeito Municipal, Juiz
e Promotora do Fórum local, representantes das Polícias Civil e Militar, Secretários Municipais
de Saúde e de Assistência Social, para discutir medidas com relação ao grupo de pessoas,
aparentemente, envolvidas com alcoolismo e que ocupam os arredores do Centro Cultural Dita
Parente. 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 14 de Agosto de 2017.
PRESIDENTE

:

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

