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ATA DA 23ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 28 de Agosto de 2017 - 1º Período da 17ª Legislatura. Aos vinte
e oito dias do mês de Agosto do ano dois mil e dezessete, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Vigésima Terceira 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 00min50s da
gravação,
solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura das matérias do
EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus respectivos despachos: REQUERIMENTO
Nº 170/17 – Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, prestar informações que se relacionam em
quatro itens, acerca dos veículos terceirizados para transporte de passageiros e pacientes,
exceto na área da educação, do Ver. Cláudio do Prado Moraes e outros – desp.: Aprovado,
encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 283 – Interceder junto à
EDP Bandeirante Energias do Brasil, solicitando a instalação de luminária no Poste SAL 8/181,
afixado no Ramal 7231, Bairro do Pico Agudo, do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes; 284 –
Interceder junto à ACETS – Associação Comercial da Estância Turística de Salesópolis,
objetivando a inclusão de todos os comerciantes interessados nas próximas edições do “Feirão
Liquida Salé”, do Ver. Edson Lopes Cerqueira; 285 – Determinar ao setor ou órgão
competente, que instale um bebedouro no prédio da antiga Rodoviária Municipal, onde,
atualmente, funcionam o Posto de Atendimento do DETRAN, da Empresa Bandeirante Energias
do Brasil, o Programa Acessa São Paulo, a Junta Militar, bem como serve de embarque e
desembarque para o transporte coletivo intermunicipal, do Ver. Edson Lopes Cerqueira; 287 –
Determinar ao setor de Obras e Serviços, a realização de uma operação tapa-buracos na Rua
Esperança, Jardim Leonor, do Ver. Cláudio do Prado Moraes; 288 – Determinar ao setor
competente, que instale placas de atendimento prioritário nos prédios da rede pública de saúde,
conforme Decreto Federal N° 5.296, de 02 de Dezembro de 2004, regulamentando as Leis N°s
10.048/00 e 10.098/00, e exija que estas unidades respeitem o direito ao atendimento
preferencial, do Ver. Cláudio do Prado Moraes; 289 – Determinar ao setor competente, para
tapar os buracos na altura do N° 276 da Rua Trinta e Um de Março, área central, dos Vers.
Rodolfo Rodrigues Marcondes e Cláudio do Prado Moraes; e 286 – Solicitando à SABESP,
realizar a doação das Unidades de Medição de Água, conhecidas popularmente por “Caixa
UMA”, para as famílias do “PROLOP” e “Loteamento do Narciso” que se enquadrarem nos
critérios para cadastro em benefício de Tarifa Social, durante a implantação do sistema de
distribuição de água, coleta de esgotos e regularização das ligações de água nas áreas em
questão, do Ver. Edney Campos dos Santos – desp.: Encaminhe-se, lidas no Expediente;
PARECER CFO Nº 024/17 referente ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de
Salesópolis, relativo ao mês de Julho/17 – Aguarde-se o Parecer Prévio do Egrégio Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, para então emitir o parecer final e conclusivo; OFÍCIOS Nºs:
039/2017 – da Secretaria Municipal de Finanças e Contabilidade – Convidando para Audiência
Pública de apresentação do “PPA 2018/2021 e LDO 2018”, a realizar-se no dia 29 de Agosto; e
011/2017 – da ANAT – Associação Nordestina do Alto Tietê – Convidando para a “Festa
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Nordestina de Salesópolis”, a realizar-se na Praça Antônio de Souza Prado, Distrito de Nossa
Senhora do Remédio, das dezoito às vinte e três horas, do próximo dia nove de Setembro e,
das oito às vinte e três horas, do dia dez de Setembro – desps.: Arquive-se, Plenário ciente.
Terminada a leitura, a partir de 08min06s da gravação, o SR. PRESIDENTE solicitou ao Sr. 1º
Secretário que procedesse a leitura do Ofício Nº 611/17-GP do Poder Executivo, informando
que, às doze horas do próximo dia primeiro, esta cidade receberia no Portal, a imagem
Peregrina de Nossa Senhora Aparecida, com destino em carreata à Nascente do Rio Tietê –
desp.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, a partir de 09min06s da gravação, o
SR. PRESIDENTE lembrou que dia primeiro de setembro seria a próxima sexta-feira e, em
seguida, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. EDNEY CAMPOS DOS
SANTOS usou da palavra a partir de 09min38s da gravação. O VER. CLÁUDIO DO PRADO
MORAES a partir de 11min50s da gravação. Passando a presidência à Vice-Presidente, Verª.
Débora Aparecida Rodrigues, o VER. RODOLFO RODRIGUES MARCONDES usou da palavra
a partir de 16min03s da gravação. Retomando a presidência e prosseguindo com a ordem de
inscrição, concedeu a palavra ao VER. EDSON LOPES CERQUEIRA que a usou a partir de
17min34s da gravação. Não havendo mais oradores inscritos, a partir de 20min27s da gravação
o SR. PRESIDENTE passou para a ORDEM DO DIA e, conforme pauta publicada, solicitou
ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura dos Pareceres CJR Nº 014 e CFO Nº 023/17,
ambos recomendando o prosseguimento na tramitação do PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº
008/17 (Dispõe sobre a proposta parcial do orçamento da Câmara Municipal, para o exercício
de 2018), de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal. Terminada leitura, a partir de
23min14s da gravação, o SR. PRESIDENTE submeteu a matéria à única discussão e votação,
a qual foi aprovada por dez votos, sem preceder manifestação, pois, de conformidade com o
Artigo 25, Inciso II do Regimento Interno desta Câmara Municipal, o Sr. Presidente não votou.
Ato contínuo, a partir de 24min01s da gravação, o SR. PRESIDENTE ressaltou que, também
conforme anunciado na sessão anterior, seriam julgadas as Contas Municipais do Exercício de
2014, de que trata o Processo TC Nº 0521/026/14, lembrando que o Parecer da Comissão de
Finanças e Orçamento seguido do respectivo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
002/2017 (Dispõe sobre a aprovação das Contas e Balanço Geral da Prefeitura Municipal de
Salesópolis, relativos ao exercício de 2014), foram lidos, na íntegra, na sessão anterior.
Acrescentou que, atendendo ao princípio da ampla defesa, antes de abrir a discussão aos
Nobres Vereadores, de acordo com as disposições do Regimento Interno, na sessão em que se
discutem as contas municipais, é facultado o uso da tribuna ao Excelentíssimo Senhor Benedito
Rafael da Silva, Gestor Responsável pelas Contas de 2014, para sua manifestação ou de seu
Procurador, pelo tempo de trinta minutos improrrogáveis. Disse ainda que, em seguida, cada
Vereador teria o prazo de quinze minutos para discussão da matéria (Artigo 184, Inciso III, letra
“e”) e, após o pronunciamento destes, o Gestor ou seu Procurador contaria com mais quinze
minutos improrrogáveis para esclarecimentos de eventuais dúvidas. Enfatizou ainda que o
quorum para rejeição do Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado, deveria ser a maioria
qualificada, ou seja, oito votos, conforme dispõe o Artigo 190, Parágrafo 3º, letra “f” do
Regimento Interno desta Casa de Leis. Feitos os devidos esclarecimentos, o SR. PRESIDENTE
concedeu, primeiramente, a palavra ao SENHOR BENEDITO RAFAEL DA SILVA, Gestor das
Contas Municipais de 2014, reiterando-lhe que teria trinta minutos improrrogáveis para
manifestação, o qual a usou a partir de 26min21s da gravação. Em seguida, colocou em
discussão o PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 002/2017 (Dispõe sobre aprovação
das Contas e Balanço Geral da Prefeitura Municipal de Salesópolis, relativos ao exercício de
2014), de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento. A VERª. DÉBORA APARECIDA
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RODRIGUES usou a palavra a partir de 52min44s da gravação. O VER. SÉRGIO DOS
SANTOS a partir de 58min35s da gravação. O VER. CLÁUDIO DO PRADO MORAES a partir
de 01h01min02s da gravação. O VER. PAULO CÉZAR MONTEIRO a partir de 01h04min28s
da gravação. Passando a presidência à Vice-Presidente, Verª. Débora Aparecida Rodrigues, o
VER. RODOLFO RODRIGUES MARCONDES usou da palavra a partir de 01h07min24s da
gravação. Retomando a presidência e prosseguindo com a ordem de inscrição, concedeu a
palavra ao VER. MÁRIO BARBOSA PINTO que a usou a partir de 01h11min26s da gravação.
O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA a partir de 01h12min34s da gravação. O VER.
EDSON LOPES CERQUEIRA a partir de 01h25min19s da gravação. Ninguém mais se
manifestando, como já registrado, a partir de 01h26min51s da gravação, o SR. PRESIDENTE
esclareceu que o Gestor das Contas 2014, teria o prazo de quinze minutos improrrogáveis para,
novamente, usar a tribuna, a fim de fazer novos esclarecimentos e dirimir eventuais dúvidas. O
SENHOR BENEDITO RAFAEL DA SILVA, Gestor das Contas 2014, usou a palavra a partir de
01h27min23s da gravação. Ato contínuo e a partir de 01h29min54s da gravação, o SR.
PRESIDENTE submeteu à votação o PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 002/2017
(Dispõe sobre aprovação das Contas e Balanço Geral da Prefeitura Municipal de Salesópolis,
relativos ao exercício de 2014), de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, o qual foi
rejeitado por quatro votos contrários dos Vers. Edilson Aparecido dos Santos, Edney Campos
dos Santos, Mário Barbosa Pinto e Nilson Satolu Imamura a sete votos favoráveis dos Vers.
Claudinei José de Oliveira, Cláudio do Prado Moraes, Débora Aparecida Rodrigues, Edson
Lopes Cerqueira, Paulo Cézar Monteiro, Sérgio dos Santos e Rodolfo Rodrigues Marcondes.
Terminada a votação, o SR. PRESIDENTE a partir de 01h31min17s da gravação proclamou o
resultado, ou seja, que o Projeto de Decreto Legislativo Nº 002/17 foi rejeitado por quatro votos
(assim, as Contas de 2014 foram REJEITADAS, pois, para aprová-las, seriam necessários oito
votos, e não apenas sete favoráveis ao Projeto de Decreto Legislativo Nº 002/17, conforme
disposto no Artigo 190, Parágrafo 3º, letra “f” do Regimento Interno). Não havendo mais matéria
a ser tratada na presente Ordem do Dia, a partir de 01h31min44s da gravação o SR.
PRESIDENTE passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL e, conforme livro de inscrição,
concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. PAULO CÉZAR MONTEIRO usou da
palavra a partir de 01h32min28s da gravação. Passando novamente a presidência à VicePresidente – Verª. Débora Aparecida Rodrigues, o VER. RODOLFO RODRIGUES
MARCONDES usou da palavra a partir de 01h34min20s da gravação. Retomando a presidência
e não havendo interesse dos demais inscritos em fazer uso da palavra, o SR. PRESIDENTE, a
partir de 01h35min14s da gravação, usou da palavra informando que esteve, na semana
passada, em companhia dos Nobres Pares Débora Aparecida Rodrigues e Edilson Aparecido
dos Santos (ambos da Comissão Especial constituída através da Resolução Nº 480/17, para
resolver a pendência acerca da divisa entre os Municípios de Salesópolis e Biritiba Mirim ) e
Paulo Cézar Monteiro, em audiência com o Secretário Adjunto do Governador do Estado de
São Paulo – Sr. Fabrício Cobra. Disse que ele se demonstrou favorável à solução da
problemática que envolve a divisa deste município com o de Biritiba Mirim, agendando reunião
com o Diretor da EMPLASA, o qual também se manifestou favorável à correção. Lamentou,
contudo, que os técnicos do IGC – Instituto Geográfico e Cartográfico que, anteriormente,
tinham reconhecido junto a estes mesmos Vereadores, o equívoco no traçado do mapa, e que a
retificação deveria ser feita a cada cinco anos, além de não fazerem a mencionada retificação,
ainda mudaram de opinião. Ressaltou que buscará novo apoio do Secretário Adjunto do
Governador para agendar outra reunião com a Comissão de Assuntos Metropolitanos da
Assembléia Legislativa do Estado, juntamente com representantes do IGC e EMPLASA, para
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buscarem solução imediata e definitiva desta pendência de área que pertence a Salesópolis.
Ato contínuo, reiterou o Ofício Nº 39/2017 da Secretaria Municipal de Finanças e Contabilidade,
convidando para a Audiência Pública de apresentação do PPA 2018/2021 e LDO 2018, a
realizar-se no dia vinte e nove de agosto, ou seja, no dia seguinte a esta sessão, a partir das
quatorze horas, nesta Casa de Leis. Informou que, no objetivo de ser mais democrático, na
tarde desta data, em reunião com os Nobres Pares, ficou definida a Ouvidoria da Câmara
Municipal, sendo designada a Verª. Débora Aparecida Rodrigues para o cargo titular e o Ver.
Nilson Satolu Imamura como Ouvidor Substituto. Nada mais havendo a tratar, agradeceu a
presença de todos e finalizou ressaltando que o principal presente de Deus é a família,
portanto, ela é sagrada, esclarecendo que estava com isto justificando sua ausência nesta
Casa de Leis, nos próximos dias, haja vista que seu pai enfrenta problemas relativos à sua
saúde e, embora não deixará de cumprir seus deveres no cargo de Presidente, se dedicaria a
ele, mais de perto, considerando-o sua prioridade. Em seguida, 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 28 de Agosto de 2017.
PRESIDENTE

:

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

