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ATA DA 17ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 12 de Junho de 2017 - 1º Período da 17ª Legislatura. Aos doze
dias do mês de Junho do ano dois mil e dezessete, no edifício sede deste Poder Legislativo,
realizou-se a Décima 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. A partir de 00min52s da gravação, agradeceu todos os Nobres Pares que
estiveram presentes na 37ª Solenidade em Comemoração ao Dia do Pracinha Salesopolense,
realizada no dia anterior a esta sessão, quando também foram entregues os Certificados de
Reservistas aos Jovens que completam dezoito anos neste ano, bem como parabenizou os
funcionários deste Legislativo que prestaram seus serviços para o sucesso do evento. Dando
prosseguimento aos trabalhos, a partir de 01min23s 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: 122 –
Prestar informações adicionais ao Ofício nº 073/17, em resposta ao Requerimento nº 013/17
deste subscritor, sobre a locação de imóveis destinados a atender a Administração Municipal,
dos Vers. Cláudio do Prado Moraes e Mário Barbosa Pinto; 125 – Determinar à Diretoria
Municipal de Planejamento, que encaminhe à esta Casa de Leis a relação de seus funcionários
com seus respectivos cargos, bem como outra relação constando os projetos aprovados de
2015 até a presente data, com os respectivos endereços das obras, arquiteto ou engenheiro
responsável, e o objeto da obra, dos Vers. Débora Aparecida Rodrigues e Cláudio do Prado
Moraes; e 126/17 – Informar se os recursos destinados ao transporte escolar municipal para o
Ensino Infantil e Fundamental são separados, em caso positivo, discriminar o valor de ambos,
em caso negativo, solicitamos a análise dessa separação, dos Vers. Cláudio do Prado Moraes e
Débora Aparecida Rodrigues – desps.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao
Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 210 – Autorizar a ampliação da coleta de lixo na Estrada da Usina
até o cruzamento com a Estrada dos Cardosos, ao menos, duas vezes por semana, nas
quartas e sextas-feiras, do Ver. Cláudio do Prado Moraes; 218 – Denominar a unidade escolar
em construção no Bairro do Fartura de “EMEI Professor Caetano Antônio de Camargo”, do Ver.
Claudinei José de Oliveira e outros; 219 – Determinar ao setor competente, para que adote as
medidas necessárias, visando a reativação do refletor no entorno da imagem de São Sebastião,
em frente ao Supermercado Okamura, do Ver. Mário Barbosa Pinto; 220 – Determinar ao setor
competente, a contratação ou designação de mais um funcionário, ainda que seja do Consórcio
Três Rios, para auxiliar os sepultamentos no Cemitério Municipal, totalizando então quatro
funcionários, sendo possível a criação de uma escala de dois funcionários para os finais de
semana, bem como seja sempre providenciada a substituição de funcionário afastado para
manter o quarteto, do Ver. Cláudio do Prado Moraes; 221 – Determinar ao setor competente,
que realize a troca das lâmpadas queimadas das salas de aula da EMEF Ernesto Ardachinikoff,
do Ver. Nilson Satolu Imamura e outros; 222 – Determinar ao setor competente, realizar o
patrolamento e cascalhamento próximo a casa do Sr. Gilberto Bueno de Oliveira, Estrada
Municipal dos Moraes, n° 39.120, Bairro do Alegre, Distrito de Nossa Senhora do Remédio, do
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Ver. Edilson Aparecido dos Santos e outros; 223 – Determinar ao setor competente, para que
realize estudos viabilizando a implantação do atendimento de fisioterapia no Distrito de Nossa
Senhora do Remédio, aproximando o paciente dos profissionais, minimizando as dificuldades de
locomoção, tempo e recurso financeiro, do Ver. Edilson Aparecido dos Santos e outros; 224 –
Interceder junto a SABESP, para que, caso seja concretizado seu projeto para coleta e
destinação de lixo na Região Metropolitana, inclua Salesópolis neste projeto e o inicie por este
município, do Ver. Claudinei José de Oliveira e outros; 225 – Determinar ao setor competente, a
realização de estudos visando a implantação de lombadas ou outro tipo de redutor de
velocidade, na altura dos Nºs 400, 506 e 622 da Rua Expedicionário Benedito da Fonseca,
Bairro Totozinho Cardoso, do Ver. Edney Campos dos Santos; 226 – Determinar ao setor
competente, a instalação de grade de segurança ou outra benfeitoria, visando preservar a
segurança dos munícipes ao longo do muro localizado na Rua Campos Sales, altura do Nº 142,
do Ver. Edney Campos dos Santos; 227 – Interceder junto ao DER, objetivando a instalação de
guard rail na curva que dá acesso à propriedade do Sr. Sanches, Estrada Salesópolis - Santa
Branca, Bairro Paraitinguinha, distando, aproximadamente, quatro quilômetros da EMEF Profa.
Sônia Maria da Fonseca, do Ver. Sérgio dos Santos; e 228/17 – Determinar ao setor
competente, que realize diversas manutenções e benfeitorias, tais como: roçagem e capinagem
do mato no entorno da EMEF Antonio Alves de Alvarenga e também na área interna, conserto
da caixa acoplada para descarga no banheiro masculino, identificar a origem das goteiras no
banheiro masculino e refeitório, realizar a devida manutenção e pintura de toda a escola,
manutenção do parquinho, e pintar a faixa para jogos no chão, dos Vers. Rodolfo Rodrigues
Marcondes e Edilson Aparecido dos Santos – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente;
OFÍCIOS: SMS Nº 144/2017 da Secretaria Municipal de Saúde, convidando esta Casa de Leis
para a Audiência Pública de Prestação de Contas da Saúde, referente ao Primeiro
Quadrimestre de 2017, a realizar-se no dia vinte e dois de junho, às dez horas, nesta Casa de
Leis – desp.: À Comissão de Obras, Serviço Público, Educação e Saúde e após, arquive-se,
Plenário ciente; PMA Nº 013/2017 do Sr. Claudinei de Oliveira, organizador do Evento: “De
Salesópolis para o Mundo, Juntos pelo recorde mundial, força Tonheca”, a realizar-se no dia
vinte e quatro de junho, das oito às vinte e duas horas, na Praça Padre João Menendes –
desp.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, a partir de 10min36s da gravação, o SR.
PRESIDENTE parabenizou o Clube de Luta Dracon, deste município, enfatizando que seis
atletas do referido clube participaram da Copa Mercosul de Jiu Jitsu, em São Paulo,
conquistando seis medalhas, sendo três de ouro, duas de prata e uma de bronze,
parabenizando os atletas que elevam o nome de Salesópolis através do esporte. Em seguida,
dirigiu-se ao Tonheca, presente nesta sessão, parabenizando-o pelo evento “De Salesópolis
para o Mundo”, e ressaltando que poderá contar com o apoio e prestígio desta Casa de Leis.
Ato contínuo, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS
usou da palavra a partir de 11min27s da gravação. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA a
partir de 13min06s da gravação. A VERª. DÉBORA APARECIDA RODRIGUES a partir de
23min22s da gravação. O CLÁUDIO DO PRADO MORAES a partir de 28min44s da gravação.
O VER. EDILSON APARECIDO DOS SANTOS a partir de 35min11s da gravação. Passando a
presidência à Vice-Presidente, Verª. Débora Aparecida Rodrigues, o VER. RODOLFO
RODRIGUES MARCONDES usou da palavra a partir de 38min08s da gravação. Em aparte, o
Ver. Sérgio dos Santos usou da palavra a partir de 39min19s da gravação. O Orador retomou
a palavra, a partir de 40min33s 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 a partir de 42min26s da gravação. Não havendo mais oradores
inscritos, nem pauta ser trata na presente Ordem do Dia, o SR. PRESIDENTE passou a
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EXPLICAÇÃO PESSOAL a partir de 44min16s 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 44min31s da gravação. O VER. EDILSON APARECIDO DOS SANTOS a
partir de 49min19s da gravação. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO a partir de 54min43s da
gravação. O SR. PRESIDENTE usou da palavra a partir de 01h01min22s da gravação e,
prosseguindo com a ordem de inscrição, concedeu a palavra ao VER. CLAUDINEI JOSÉ DE
OLIVEIRA que a usou a partir de 01h01min49s da gravação. A VERª. DÉBORA APARECIDA
RODRIGUES a partir de 01h16min13s da gravação. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS a partir
de 01h24min31s da gravação. O VER. CLÁUDIO DO PRADO MORAES a partir de
01h27min58s da gravação. Passando novamente a presidência à Vice-Presidente – Verª.
Débora Aparecida Rodrigues, o VER. RODOLFO RODRIGUES MARCONDES usou da palavra
a partir de 01h36min53s da gravação. Retomando a presidência e não havendo mais oradores
inscritos, o SR. PRESIDENTE usou da palavra a partir de 01h41min04s da gravação,
registrando a gratidão desta Casa de Leis à Diretora aposentada deste Legislativo – Sra. Arlete
Aparecida de Souza Faria Correia, pela colaboração que prestou na Missa da Solenidade em
Comemoração ao Dia do Pracinha Salesopolense, assim como também está colaborando, junto
à sua mãe Sra. Inês Souza, para a realização do 1º Subimpério do Divino Espírito Santo, nesta
Casa de Leis. Prosseguindo, também convidou todos os presentes para este que será o 1º
Subimpério do Divino Espírito Santo da Câmara Municipal, na próxima quarta-feira, dia quatorze
de junho, às dez horas, enfatizando que a Festa do Divino Espírito Santo é também um evento
cultural e turístico importante dessa Cidade. Informou que, em virtude do Feriado na próxima
quinta-feira, o Expediente desta Casa de Leis se encerrará na quarta feira e, como na sextafeira foi decretado ponto facultativo, estará fechada então na quinta e sexta-feira, retornando
suas atividades normais somente na segunda-feira. Também lembrou os Nobres Pares que, no
dia seguinte a esta sessão, eles teriam duas reuniões, sendo a primeira às dezesseis horas e
trinta minutos, com o Exmo. Prefeito Municipal – Sr. Vanderlon Oliveira Gomes, para tratar
sobre o convênio com a Sabesp, e outra às dezessete horas e trinta minutos, entre os
Vereadores, Juíz, Promotora, Prefeito e representantes das Polícias Militar e Civil, ambas nesta
Casa de Leis. Por fim, informou que esta Casa de Leis adquiriu um novo datashow,
esclarecendo que a demora se deu, devido ao longo tempo que a assistência técnica precisou
para informar sobre a impossibilidade do conserto do aparelho antigo, e também para cotação
de preços necessários a aquisição do novo. 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 12 de Junho de 2017.
PRESIDENTE

:

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

