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ATA DA 27ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 25 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 Sétima 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 00min37s 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: 186 – Informar se existe um
projeto de mobilidade urbana para o município e, em caso positivo, encaminhá-lo a esta Casa
de Leis, em caso negativo, esclarecer se há possibilidade da realização deste projeto e a data
prevista para iniciá-lo, do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes e outros; 187 – Prestar
informações que se relacionam em três itens, acerca da existência de um Programa de
Educação Ambiental do município, do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes; 188 – Envidar
esforços junto a Empresa Fíbria Celulose S/A para agendar uma reunião a fim de discutir a
possibilidade de doação de BGS – Brita Graduada Simples para aplicação em toda a extensão
rural da cidade, bem como encaminhando ofício direto ao Engenheiro Éder Ferreira daquela
empresa, do Ver. Claudinei José de Oliveira e outros; 189 – Esclarecer os motivos pelos quais
ainda não foi agendada a reunião com o responsável pelo DER, conforme mencionado na
Indicação 279/17 deste subscritor, e quando pretende agendá-la, do Ver. Sérgio dos Santos;
190 – Informar o motivo do atraso com a liberação dos créditos no Cartão Alimentação – BIQ,
dos funcionários da Prefeitura Municipal, dos Vers. Débora Aparecida Rodrigues e Mário
Barbosa Pinto; 191 – Informar o motivo pelo qual somente são publicadas as atas das reuniões
do Conselho Municipal do Idoso no site da Prefeitura Municipal, enquanto as dos demais
conselhos não são, do Ver. Mário Barbosa Pinto e outros; e 192/17 – Determinar ao setor
competente, esclarecer acerca da liberação ou previsão de verbas pelo Governo Estadual,
através de Emendas Parlamentares, destinadas a melhoria da Santa Casa local, do Ver.
Claudinei José de Oliveira – desps.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr.
Prefeito Municipal: 313 – Determinar ao setor competente ou interceder junto a SABESP –
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, para que faça a drenagem pluvial
da Rua Sebastião Soares Leite, Bairro Fartura, bem como sua pavimentação com massa
asfáltica e construção de calçadas, respeitando a norma ABNT NBR 9.050/15, e demais regras
pertinentes, do Ver. Sérgio dos Santos; 314 – Adotar as providências necessárias à suspensão
do Decreto que cedeu o prédio da Escola Municipal do Bairro Pico Agudo a terceiros,
repassando a cessão à Associação daquele bairro, do Ver. Sérgio dos Santos; 315 –
Determinar um levantamento dos funcionários da Administração Municipal que pagam aluguel,
propondo-lhes a zeladoria e moradia nas escolas rurais desativadas, do Ver. Sérgio dos Santos;
316 – Envidar esforços junto ao DAEE, solicitando-lhes adotar medidas para evitar que os
cavalos que permanecem na área da represa do Rio Paraitinga, circulem pela rodovia, seja
cercando o local ou proibindo a soltura de animais naqueles espaços, evitando novos acidentes
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e assim atendendo solicitação dos moradores do Bairro do Paraitinguinha e demais usuários
daquela rodovia, do Ver. Sérgio dos Santos; 317 – Determinar ao setor competente, transformar
duas vagas de estacionamento comum para estacionamento específico aos idosos, nos
arredores da Praça da Matriz, sendo uma próxima ao Banco Santander e outra, próxima a
entrada do Escritório Paroquial São José, realizando a devida pintura de identificação, do Ver.
Cláudio do Prado Moraes; 318 – Determinar ao setor competente, adotar as medidas
necessárias para incluir a contratação de um conserveiro rural para cada bairro rural, ou
empresa do ramo de conservação e melhoria de estradas rurais, no Plano Plurianual e Lei de
Diretrizes Orçamentárias e, na sequência, efetivar estas contratações, do Ver. Claudinei José
de Oliveira; 319 – Estudar a possibilidade de transferir a instalação da “Academia ao ar Livre”
consignada através de Emenda do Deputado Estadual André Luiz do Prado para o Bairro
Totozinho Cardoso, a alguma área pública do Bairro do Fartura, pois, aquele bairro já a
receberá através de recurso do DADE, do Ver. Edney Campos dos Santos; 320 – Determinar
ao setor competente, realizar a limpeza e a roçagem do mato de todas as Escolas Rurais
Municipais, do Ver. Sérgio dos Santos; e 321/17 – Recomendar ao setor competente, proceder
a manutenção das duas grades de proteção da “boca de lobo”, localizada próximo ao imóvel n°
80, da Rua Expedicionário Abílio dos Passos, esquina com a Rua XV de Novembro, Centro,
Salesópolis, do Ver. Nilson Satolu Imamura – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente;
OFÍCIOS Nºs: 044 – da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, convidando para
Audiência Pública de apresentação da LOA 2018, conforme Inciso 4º, Artigo 9º da LRF – Lei de
Responsabilidade Fiscal, a realizar-se no dia 26 de setembro, a partir das 15 horas, na Câmara
Municipal – desp.: Arquive-se, Plenário ciente; e 08/2017 – da SABESP, encaminhando
informações relevantes para a montagem e consecução das peças orçamentárias e, solicitando
a esta Casa Legislativa, que considere estas informações quando dos exames dos valores
orçamentários e financeiros do município e da avaliação da sua gestão fiscal – desp.: À
Comissão de Finanças e Orçamento. Terminada a leitura, a partir de 11min24s da gravação, o
SR. PRESIDENTE informou que, nesta data, foi protocolado um documento cujo evento
acontecerá antes da próxima sessão, bem como chegou um convite aos Nobres Pares,
portanto, portanto, solicitou ao Sr. 1º Secretário que também procedesse a leitura dos mesmos,
que constou do seguinte, com seus respectivos despachos: OFÍCIO Nº 081/2017 GCPP da
ANEEL, comunicando que, por meio do Programa de Eficiência Energética, anualmente, a EDP
Bandeirante Energias do Brasil realiza o Projeto Boa Energia nas Escolas conscientizando a
comunidade sobre o uso eficiente e seguro da energia elétrica, contando com uma carreta
itinerante que percorre as escolas com um laboratório móvel “Caminhão da Boa Energia”, com
competição entre as escolas através da Gincana “Xô Desperdício”, sendo que as dez primeiras
colocadas serão contempladas com um sistema de geração fotovoltaico de 2,5 KWp, informam
também que Salesópolis está participando e uma de suas escolas poderá ser contemplada na
referida gincana que acontecerá no dia vinte e nove de setembro, das nove às doze horas, na
EDP de Mogi das Cruzes, convidando todos a prestigiarem os alunos salesopolenses;
CONVITE da EE Professora Olga Chakur Farah para a Mostra de Música e Dança, a partir das
nove horas do dia sete de Outubro– desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, o
SR. PRESIDENTE concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. SÉRGIO DOS
SANTOS usou da palavra a partir de 14min14s da gravação. O VER. EDNEY CAMPOS DOS
SANTOS a partir de 22min44s da gravação. Em aparte, o Ver. Sérgio dos Santos usou da
palavra a partir de 25min03s da gravação. O Orador retomou a partir de 25min16s da
gravação. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA a partir de 25min33s da gravação. Em
aparte, o Ver. Edney Campos dos Santos usou da palavra a partir de 28min29s da gravação.
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O Orador retomou a partir de 29min02s da gravação. A VERª. DÉBORA APARECIDA
RODRIGUES a partir de 35min55s da gravação. O VER. CLÁUDIO DO PRADO MORAES a
partir de 40min40s da gravação. Passando a presidência à Vice-Presidente, Verª. Débora
Aparecida Rodrigues, o VER. RODOLFO RODRIGUES MARCONDES usou da palavra a partir
de 45min30s da gravação. Retomando a presidência e não havendo mais oradores inscritos,
nem pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia, o SR. PRESIDENTE passou para a
EXPLICAÇÃO PESSOAL a partir de 50min34s da gravação e, conforme livro de inscrição,
concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. PAULO CÉZAR MONTEIRO usou da
palavra a partir de 50min48s da gravação. O VER. EDILSON APARECIDO DOS SANTOS
usou da palavra a partir de 53min26s da gravação. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO a partir
de 58min06s da gravação. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS a partir de 01h04min36s da
gravação. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS a partir de 01h09min44s da gravação. O
VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA a partir de 01h14min39s da gravação. A VERª.
DÉBORA APARECIDA RODRIGUES a partir de 01h25min33s da gravação. O VER.
CLÁUDIO DO PRADO MORAES a partir de 01h36min08s da gravação. O VER. EDSON
LOPES CERQUEIRA usou da palavra a partir de 01h45min38s da gravação. Passando
novamente a presidência à Vice-Presidente – Verª. Débora Aparecida Rodrigues, o VER.
RODOLFO RODRIGUES MARCONDES usou da palavra a partir de 01h51min09s da
gravação. Retomando a presidência e não havendo mais oradores inscritos, o SR.
PRESIDENTE, a partir de 01h56min57s da gravação, usou da palavra e, atendendo o Ofício Nº
746/17 do Poder Executivo, protocolado às dezesseis horas e cinquenta e um minutos desta
data, nos termos do Artigo 121 do Regimento Interno deste Legislativo, convocou os Nobres
Vereadores para a Sessão Extraordinária a se realizar na próxima quarta feira, dia vinte e sete
de setembro, às dez horas, para apreciação do Projeto de Lei Complementar Nº 002/17 (Altera
a Lei Complementar Nº 006, de 24 de novembro de 2016, que dispõe sobre o imposto sobre
serviços de qualquer natureza, e dá outras providências), que também foi protocolado nesta
data, às dezesseis horas e quarenta e nove minutos. Por fim, reforçou a importância dos
Nobres Pares participarem da Audiência Pública de apresentação da LOA 2018, a realizar-se
no dia seguinte a esta sessão, a partir das 15 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 25 de Setembro de 2017.
PRESIDENTE

:

1º SECRETÁRIO :
2º SECRETÁRIO :
A Ata supra foi ______________________ em Sessão Extraordinária, realizada
em 27 de Setembro de 2017.

