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ATA DA 26ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 18 de Setembro de 2017 - 1º Período da 17ª Legislatura. Aos
dezoito dias do mês de Setembro do ano dois mil e dezessete, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Vigésima Sexta 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. Neste
momento, a Verª. Débora Aparecida Rodrigues requereu um minuto de silencio pelo
passamento do “Sr. Juca do Arroz” – José Rodrigues Marcondes, pai do Nobre Presidente
desta Casa de Leis, o que foi de imediato acatado por todos. Retomando os trabalhos e
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 02min07s da
gravação,
solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura das matérias do
EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus respectivos despachos: PROJETO DE
RESOLUÇÃO Nº 009/17 (Altera a redação do Art. 3º da Resolução Nº 483/2017 – Cria
Ouvidoria no Poder Legislativo e dá outras providências), de autoria da Mesa Diretora da
Câmara Municipal – desp.: Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento;
REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 178 – Informar quais secretarias
e diretorias participaram na elaboração do Plano Plurianual, onde está previsto o Plano de
Carreira do Funcionalismo Público Municipal, qual valor será investido em iluminação pública e
os valores a serem investidos na Santa Casa local, do Ver. Claudinei José de Oliveira; 179 –
Informar quais atividades estão realizando, além da coleta de material reciclável na zona rural e
urbana, o caminhão e motorista, que deveriam servir, exclusivamente, a ARES- Associação dos
Recicladores de Salesópolis, e justificar o não cumprimento do convênio firmado entre esta
Associação e a Municipalidade, do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes; 180 – Encaminhar cópia
dos documentos relativos às Emendas Parlamentares conquistadas pelos Deputados Estaduais
André do Prado e Carlos Néder, com os respectivos projetos de ampliação do galpão da ARES
- Associação dos Recicladores de Salesópolis, em que referidos valores serão aplicados, se
tais valores já estão disponíveis para o investimento e a data prevista para início das obras, do
Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes; 181 – Encaminhar a relação das ruas e bairros que se
enquadram no Loteamento do Tote, nas quais serão implantadas a rede de saneamento básico,
anexando-se um croqui à relação, do Ver. Cláudio do Prado Moraes; 182 – Encaminhar cópia
do Contrato Nº 022/2015, firmado entre a Prefeitura Municipal e a empresa responsável pela
administração dos radares do município, bem como um relatório contendo o valor arrecadado
por estes radares no período de janeiro de 2017 até a presente data, dos Vers. Cláudio do
Prado Moraes e Claudinei José de Oliveira; 183 – Determinar ao setor competente, que
esclareça se foram compradas canaletas para o escoamento de águas pluviais, objetivando a
melhoria das estradas rurais municipais, em caso positivo, quantas foram compradas e em
quais locais foram utilizadas, e se existe um controle de estoque para estas canaletas, dos
Vers. Cláudio do Prado Moraes e Claudinei José de Oliveira; 184 – Informar o motivo pelo qual
a Prefeitura Municipal não realizou Licitação para fornecimento de Merenda Escolar, antes de
vencer o contrato anterior, evitando o atual problema enfrentado com a falta de abastecimento
de alimentos nas escolas municipais, e embora extemporânea, se a licitação foi concluída, qual
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o prazo para a empresa normalizar o abastecimento nas escolas, da Verª. Débora Aparecida
Rodrigues e outros; e 185/17 – Informar quantas e quais empresas do setor turístico do
município estão registradas no CADASTUR, do Ver. Nilson Satolu Imamura – desps.:
Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 307 –
Adequar o tráfego na área central quando da “Feira de Quinta de Mês”, em Novembro, de forma
a comportar o fluxo de veículos neste dia, bem como desenvolver um plano de ação para
melhorar a mobilidade e recepcionar os visitantes desta tradicional feira centenária e atrativo
turístico de nossa Estância Turística, do Ver. Claudinei José de Oliveira; 308 – Determinar ao
Setor de Obras e Serviços Municipais, o patrolamento da Estrada de Servidão Pedro Emboava,
utilizando o material estocado no local, dos Vers. Mário Barbosa Pinto e Débora Aparecida
Rodrigues; 309 – Estudar em conjunto com as empresas EMTU- Empresa Metropolitana de
Transportes Urbanos de São Paulo S.A. e Radial Transporte Coletivo, a possibilidade de incluir
o Bairro Fartura no itinerário da linha Mogi-Salesópolis, do Ver. Cláudio do Prado Moraes e
outros; 310 – Determinar ao setor competente, que providencie a varrição em toda a extensão
da Rua São Sebastião, Bairro Fartura, dos Vers. Mário Barbosa Pinto e Débora Aparecida
Rodrigues; 311 – Determinar aos setores competentes, fornecer protetor solar a todos os
servidores municipais que, durante o exercício de suas atividades, ficam expostos ao sol,
inclusive aqueles contratados através do Consórcio Três Rios, do Ver. Mário Barbosa Pinto e
outros; e 312/17 – Determinar aos setores competentes, que envidem esforços para incluir na
Lei Específica Alto Tietê Cabeceiras, diversas áreas, nos Bairros da Barra, do Alegre e dos
Mirandas, objetivando legalizar e viabilizar, dentre outras benfeitorias, a ligação de água e
esgoto para as residências que não foram incluídas no projeto inicial, do Ver. Claudinei José de
Oliveira e outros – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente; BALANCETE FINANCEIRO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS, referente ao mês de AGOSTO/2017 – desp.: À
Comissão de Finanças e Orçamento; PARECER CFO Nº 025/17 referente aos Balancetes
Financeiros da Prefeitura Municipal de Salesópolis, relativos aos meses de Junho e Julho/17 –
desp.: Aguarde-se os respectivos pareceres do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, para então emitirem o parecer final e conclusivo; Comunicado do Ministério da
Educação, sobre a liberação de recursos financeiros, seno para as APM’s – Associações de
Pais e Mestres, relativos à 1ª Parcela do PDDE e emitidos em vinte e nove de junho nos
valores de R$ 4.560,00 para a APM da EMEF Mestra Henriqueta; de R$ 3.140,00 para a APM
da EMEF Professora Sônia Maria da Fonseca; de R$ 2.200,00 para a APM da EMEF Antônio
Alves de Alvarenga; de R$ 2.020,00 para a APM da EMEI Professora Maria Aparecida Freire de
Faria; de R$ 1.810,00 para a APM da EMEI Vereador Antônio Rodrigues Fernandes; de R$
1.240,00 para a APM do Centro Municipal de Convivência Infantil Dona Teresa Feital; e ainda
no valor de R$ 89.687,59, relativo a 7ª Quota do FNDE, emitido em dez de agosto e no valor de
R$ 6.012,00, relativo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Médio, emitido em
cinco de cinco de setembro – desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, a partir
de 10min53s da gravação, o SR. PRESIDENTE concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos.
A VERª. DÉBORA APARECIDA RODRIGUES usou da palavra a partir de 11min10s da
gravação. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA a partir de 16min23s da gravação. O VER.
EDILSON APARECIDO DOS SANTOS a partir de 28min50s da gravação. O VER. PAULO
CÉZAR MONTEIRO a partir de 35min18s da gravação. O VER. CLÁUDIO DO PRADO
MORAES a partir de 37min50s da gravação. O VER. EDSON LOPES CERQUEIRA a partir de
43min31s da gravação. Passando a presidência à Vice-Presidente, Verª. Débora Aparecida
Rodrigues, o VER. RODOLFO RODRIGUES MARCONDES usou da palavra a partir de
45min50s da gravação. Retomando a presidência e não havendo mais oradores inscritos, o SR.
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PRESIDENTE passou para a ORDEM DO DIA a partir de 48min58s da gravação e,
conforme pauta publicada, solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura dos Pareceres
CJR Nº 015/17 e CFO Nº 026/17, ambos recomendando o prosseguimento do PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 003/17 (Concede Título de Cidadão Honorário do Município ao
Artista Plástico e Professor Aparecido Rodrigues), de autoria do Ver. Claudinei José de Oliveira
e demais Vereadores. Terminada a leitura, o SR. PRESIDENTE colocou a matéria em
discussão. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA usou da palavra a partir de 51min51s da
gravação. Ninguém mais se manifestando, foi o Projeto de Decreto Legislativo Nº 003/17
submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade, ou seja, onze votos. Não havendo mais
pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia, o SR. PRESIDENTE passou para a
EXPLICAÇÃO PESSOAL a partir de 55min22s 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 55min39s da gravação. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA
a partir de 01h01min10s da gravação. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS a partir de
01h09min05s da gravação. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO a partir de 01h12min14s da
gravação. O VER. EDILSON APARECIDO DOS SANTOS a partir de 01h18min59s da
gravação. O VER. PAULO CÉZAR MONTEIRO a partir de 01h20min56s da gravação. O VER.
CLÁUDIO DO PRADO MORAES a partir de 01h24min26s da gravação. O VER. EDSON
LOPES CERQUEIRA a partir de 01h28min40s da gravação. Não havendo mais oradores
inscritos, o SR. PRESIDENTE, a partir de 01h35min06s da gravação, usou da palavra e
agradeceu as mensagens de condolências e presença dos Nobres Pares e de funcionários
desta Casa de Leis, bem como de amigos e familiares, no velório de seu pai, declarando ser
este um momento muito triste da sua vida. Citou uma frase de Chico Xavier sobre momentos e
ressaltou seu orgulho pelo pai, enfatizando que ele jamais morrerá. Por fim, agradeceu o Nobre
Colega Edilson pela homenagem que fez ao seu pai e 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 18 de Setembro de 2017.
PRESIDENTE

:

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

