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ATA DA 33ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 06 de Novembro de 2017 - 1º Período da 17ª Legislatura. Aos
seis dias do mês de Novembro do ano dois mil e dezessete, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Trigésima 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 00min41s 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: 220 – Esclarecer se o novo
espaço que será inaugurado em breve, para acolher o Abrigo de Menores, será dividido,
objetivando também a instalação do CREAS – Centro de Referência Especializado de
Assistência Social e, em caso positivo, encaminhar a esta Casa de Leis, tanto as bases legais
utilizadas, quanto a autorização do Ministério Público para esta divisão, dos Vers. Cláudio do
Prado Moraes e Débora Aparecida Rodrigues; 221 – Prestar informações que se relacionam em
quatro itens, acerca do CAR - Cadastro Ambiental Rural, e do PAM - Portal Ambiental
Municipal, do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes; 222 – Informar quais são os proprietários
cadastrados no PSA – Programa de Pagamento de Serviços Ambientais, com suas respectivas
propriedades, quais destes recebem o pagamento por estes serviços e seus respectivos
valores, bem como informar se estão sendo cadastrados novos proprietários ou se existem
processos em trâmite para este fim, caso haja, quem são eles e qual a data prevista para suas
inclusões, do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes; 223 – Informar quantos túmulos existe no
Cemitério Municipal, e se há projeto para a construção de novos nichos com prazo de inicio,
bem como se está sendo estudada a possibilidade de implantação de um cemitério vertical em
nosso município, do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes; 224 – Determinar ao Secretário de
Obras e Serviços Municipais, Sr. Fabiano Calixto dos Santos Cunha, esclarecer o motivo da
realização do 4° Termo Aditivo, relacionado ao Contrato n° 005/16, Processo Administrativo n°
2458/17, do Ver. Mário Barbosa Pinto e outros; 225 – Encaminhar cópia do Processo Licitatório
da merenda escolar relativa ao contrato firmado com a Empresa Top Mix Ltda., do Ver. Mário
Barbosa Pinto e outros; 226 – Informar se existe um fundo destinado a Patrulha Agrícola, se
sim, como funciona e, se não, adotar as providências necessárias para sua criação, dos Vers.
Débora Aparecida Rodrigues e Mário Barbosa Pinto; 227 – Informar como está o processo de
regularização das propriedades construídas nas áreas central, Distrito de Nossa Senhora do
Remédio e demais bairros de Salesópolis, considerando a Lei Específica do Alto Tietê
Cabeceiras, e se existe previsão para o seu término, do Ver. Mário Barbosa Pinto e outros; 228
– Informar o motivo da realização do 5° Termo Aditivo ao Contrato n° 030/14, cujo objeto é a
construção do Centro Comunitário inaugurado em 2016, na Rua São Sebastião, Bairro Fartura,
e encaminhar os documentos comprobatórios, do Ver. Mário Barbosa Pinto e outros – desps.:
Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 351 –
Determinar ao setor competente, a implantação de duas lombadas na Estrada da Petrobrás,
sendo uma nas proximidades da Igreja da Comunidade de Santa Luzia, e outra nas
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proximidades do Bar do Sr. Roberto, do Ver. Cláudio do Prado Moraes; 352 – Oficiar ao DER –
Departamento de Estradas e Rodagem, para que estude e analise a execução de uma obra de
retificação da curva acentuada na altura do Km 92+900m, da SP-88 - Rodovia Alfredo Rolim de
Moura, Bairro da Grama, do Ver. Nilson Satolu Imamura; 353 – Determinar ao setor
competente, realizar a limpeza nas laterais do trecho asfaltado da Estrada da Petrobrás, bem
como a limpeza, onde houver, das canaletas para escoamento de águas pluviais, conforme
fotos anexas, do Ver. Cláudio do Prado Moraes; 354 – Interceder junto a EBCT - Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos, objetivando individualizar o CEP - Código de
Endereçamento Postal, por cada bairro do município, dos Vers. Débora Aparecida Rodrigues e
Mário Barbosa Pinto; 355 – Determinar ao setor competente, formar uma equipe para atuar pelo
município, objetivando a conservação, manutenção e melhoria das pontes das estradas rurais,
bem como a roçagem do mato nas laterais de ruas e estradas, dos Vers. Débora Aparecida
Rodrigues e Mário Barbosa Pinto – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente; OFÍCIOS Nºs:
267 – da Secretaria Municipal de Saúde, informando sobre a realização da Quinta Oficina
Municipal de Saúde Mental na Atenção Básica, a ser realizada no próximo dia sete de
Novembro, das treze às dezessete horas, e que não haverá atendimento na Unidade Básica de
Saúde do Distrito de Nossa Senhora do Remédio, Ambulatório Dr. Arthur Alberto Nardy e
Clínica de Fisioterapia Dr. Adherbal Tolosa, para garantir a participação efetiva dos funcionários
envolvidos; e 420/17 – da Secretaria Municipal de Assistência Social, encaminhando Edital de
Convocação N° 001/2017 do COMUNI – Conselho Municipal do Idoso, para a eleição dos
membros representantes da Sociedade Civil e do Poder Público, a ser realizada no dia vinte e
nove de Novembro, às quatorze horas, no CCI – Centro de Convivência do Idoso; e CONVITE
da Prefeitura Municipal de Salesópolis, para a OFICINA DE PERCUSSÃO BRASILEIRA –
totalmente gratuita, para jovens maiores de dezesseis anos, a realizar-se no Espaço Cultural
Dita Parente (Mercadão), todas as quintas-feiras, das dezesseis às dezenove horas, no
período de vinte e três de novembro a sete de dezembro de 2017 – desps.: Arquive-se,
Plenário ciente. Terminada a leitura, a partir de 08min55s da gravação, o SR. PRESIDENTE
concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. A VERª. DÉBORA APARECIDA RODRIGUES
usou da palavra a partir de 09min12s da gravação. O SR. PRESIDENTE a partir de 14min28s
da gravação, atendendo pedido da última oradora, solicitou ao Presidente da COSPES –
Comissão de Obras, Serviço Público, Educação e Saúde, para colocar na pauta da sua próxima
reunião, a questão dos valores pagos pelos produtos da merenda escolar e, retomando com a
ordem de inscrição, concedeu a palavra ao VER. MÁRIO BARBOSA PINTO a partir de
14min54s da gravação. O VER. CLÁUDIO DO PRADO MORAES a partir de 19min35s da
gravação. Passando a presidência à Vice-Presidente, Verª. Débora Aparecida Rodrigues, o
VER. RODOLFO RODRIGUES MARCONDES usou da palavra a partir de 26min17s 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 29min35s 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 29min48s da gravação. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS a partir de
36min39s da gravação. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO a partir de 41min44s da gravação.
O VER. CLÁUDIO DO PRADO MORAES a partir de 45min49s da gravação. Passando
novamente a presidência à Vice-Presidente, Verª. Débora Aparecida Rodrigues, o VER.
RODOLFO RODRIGUES MARCONDES usou da palavra a partir de 52min19s da gravação.
Retomando a presidência e não havendo mais oradores inscritos e nada mais havendo a tratar,
o SR. PRESIDENTE, a partir de 01h00min17s da gravação, agradeceu a presença de todos e
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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 06 de Novembro de 2017.
PRESIDENTE

:

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

