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ATA DA 11ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 07 de Maio de 2018 - 2º Período da 17ª Legislatura. Aos sete
dias do mês de Maio do ano dois mil e dezoito, no edifício sede deste Poder Legislativo,
realizou-se a Décima Primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis, sob a
presidência do Vereador Nilson Satolu Imamura e secretariada pelos Vereadores Edney
Campos dos Santos e Edilson Aparecido dos Santos – 1º e 2º Secretários, respectivamente.
Às dezenove horas, horário regimental, o Sr. 2º Secretário procedeu a verificação da presença,
constatando-se a ausência do Ver. Sérgio dos Santos e presença dos demais Vereadores:
Claudinei José de Oliveira, Cláudio do Prado Moraes, Débora Aparecida Rodrigues, Edson
Lopes Cerqueira, Mário Barbosa Pinto, Paulo Cézar Monteiro – Vice-Presidente, e Rodolfo
Rodrigues Marcondes, e demais membros da Mesa Diretora, totalizando dez Vereadores.
Havendo número legal, o SR. PRESIDENTE declarou aberta a presente sessão e submeteu a
ata da sessão anterior à discussão e votação, a qual foi aprovada por nove votos, haja vista
que o Sr. Presidente não votou e a ausência do Ver. Sérgio dos Santos, sem preceder
manifestação. Dando prosseguimento aos trabalhos, a partir de 01min07s da gravação, o SR.
PRESIDENTE, esclareceu que, conforme disposto no Parágrafo 4º, Artigo 174, do Regimento
Interno desta Casa de Leis: “a proposição retirada não poderá ser reapresentada na mesma
sessão legislativa, salvo deliberação do plenário”. Considerando que o Projeto de Lei Nº 017/18
(Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio moradia, auxílio alimentação e auxílio transporte
aos médicos vinculados ao Programa Mais Médico e dá outras providências), de autoria do
Poder Executivo, protocolado no último dia vinte e sete, é um caso de reapresentação, haja
vista que o Projeto de Lei Nº 014/18, de idêntico teor, foi retirado pelo autor, conforme Ofício Nº
362/18, lido na última sessão ordinária. Em cumprimento ao mencionado artigo do Regimento
Interno, informou que submeteria à deliberação do plenário, a reapresentação da matéria e, ato
contínuo, explicou que os Vereadores favoráveis à reapresentação deveriam permanecer
sentados, e os contrários se levantarem, sendo então a reapresentação da matéria aprovada
por unanimidade dos presentes, ou seja, dez votos, dada a ausência do Ver. Sérgio dos
Santos. Aprovada a reapresentação do Projeto de Lei dispondo sobre a concessão de auxílio
moradia, auxílio alimentação e auxílio transporte aos médicos vinculados ao Programa Mais
Médico, o SR. PRESIDENTE registrou, a partir de 03min13s da gravação, que a matéria
seguiria os trâmites regimentais e, prosseguindo, solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse
a leitura das matérias do EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus respectivos
despachos: MENSAGENS do Poder Executivo Nºs 016 e 017/2018, encaminhando,
respectivamente, os – PROJETO DE LEI Nº 017/18 (Autoriza o Poder Executivo a conceder
auxílio moradia, auxílio alimentação e auxílio transporte aos médicos vinculados ao Programa
Mais Médico e dá outras providências) – desp.: Às Comissões de Justiça e Redação, de Obras,
Serviço Público, Educação e Saúde e de Finanças e Orçamento; e Nº 018/18 (Dispõe sobre as
DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA Anual de 2019, e
dá outras providências) – desp.: À Comissão de Finanças e Orçamento; PROJETO DE LEI Nº
019/18 (Dispõe sobre reserva de percentual para contratação de pessoal local para prestação
de serviço de mão-de-obra em obras públicas municipais), de autoria do Ver. Cláudio do Prado
Moraes – desp.: Às Comissões de Justiça e Redação, de Obras, Serviço Público, Educação e
Saúde e de Finanças e Orçamento; OFÍCIO do Poder Executivo Nº 367/18-GP, encaminhando
os Balancetes Financeiros da Prefeitura Municipal de Salesópolis relativos aos meses de
Novembro e Dezembro/2017 e de Janeiro a Março/2018 – desp.: À Comissão de Finanças e
Orçamento; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 094 – Determinar ao
setor competente, esclarecer os itens que seguem, sobre a obra da Estrada da Petrobras: 1 –
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Qual o motivo da paralisação, 2 – Qual a data prevista para retomar os trabalhos, 3 – Qual a
data prevista para conclusão, 4 – Os trechos que foram realizados alguns serviços e que já
apresentam problemas, serão recuperados, 5 – Qual o prazo de garantia do serviço prestado,
6 – Qual é o valor total da obra, e 7 – Qual a extensão total da obra, e quantos quilômetros já
foram executados, do Ver. Claudio do Prado Moraes; 095 – Determinar ao setor competente,
informar se existe programação para implantar calçamento no trecho final da Rua Campos
Sales com o muro do Cemitério Municipal e, em caso negativo, justificar, do Ver. Claudio do
Prado Moraes; 096 – Informar se as solicitações contidas na Indicação Nº 061/2018
(Identificação, por meio de placas, das ruas do PROLOP e Loteamento do Narciso, no Bairro
Fartura, bem como atualização e regularização dos números oficiais dos imóveis), bem como os
serviços necessários ao arruamento foram realizados e, em caso negativo, esclarecer sobre os
motivos que impediram a realização dos serviços e qual a previsão definitiva para o
atendimento das solicitações, do Ver. Edney Campos dos Santos – desps.: Aprovados,
encaminhe-se; 097 – Informar qual o atual orçamento destinado à Patrulha Agrícola,
encaminhar detalhamento do fundo específico da Patrulha Agrícola e seus gastos, relativos ao
ano de 2017 até a presente data e, uma relação contendo os requerentes, dias, horários, locais
da prestação de serviço e o valor cobrado, dos Vers. Débora Aparecida Rodrigues e Mário
Barbosa Pinto; 098 – Determinar ao setor competente, que informe os motivos da redução na
folha de pagamento dos servidores públicos, referente ao ATS - Adicional por Tempo de
Serviço, dos Vers. Mário Barbosa Pinto e Débora Aparecida Rodrigues; 099 – Determinar ao
setor competente, informar sobre as dívidas herdadas da gestão anterior, referente ao período
de 2013 a 2016, todos os parcelamentos negociados e, enviar uma lista de credores da
Prefeitura Municipal com os respectivos valores, dos Vers. Mário Barbosa Pinto e Débora
Aparecida Rodrigues; e 100/18 – Informar se foram adotadas as medidas, pela Prefeitura
Municipal, para restabelecer a iluminação da praça, localizada em frente ao Centro Municipal de
Convivência Infantil Dona Teresa Feital, em caso positivo, quais foram e, em caso negativo,
justificar, do Ver. Paulo Cézar Monteiro e outros – desps.: Aprovados, encaminhe-se;
INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 127 – Interceder junto à EMTU –
Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos e Secretário de Transportes do Estado de São
Paulo, objetivando a adoção de medidas urgentes, visando uma considerável redução na tarifa
cobrada pelo transporte coletivo intermunicipal da Linha 3111 – Salesópolis-Mogi das Cruzes e
vice-versa, do Ver. Edilson Aparecido Rodrigues; 128 – Determinar ao setor competente,
reavaliar o grau de insalubridade, e o valor do adicional pertinente aos funcionários públicos
municipais, que recebem este benefício, do Ver. Cláudio do Prado Moraes; 129 – Elaborar,
junto aos departamentos competentes, um projeto de lei autorizando a contratação e
custeamento parcial de Plano de Saúde aos servidores da Prefeitura Municipal e seus
dependentes, encaminhando para deliberação deste Legislativo, do Ver. Rodolfo Rodrigues
Marcondes e outros; 130 – Providenciar junto à Secretaria Municipal de Obras, a desobstrução
do leito, desassoreamento e limpeza de toda extensão das margens dos córregos que cortam a
área urbana do Município, à exemplo do Córrego dos Pereiras, Totozinho Cardoso, Padre
Manoel, Carmonas, Fartura e das Antas, entre outros, do Ver. Edney Campos dos Santos; 131
– Determinar ao setor competente, encaminhar à EDP Bandeirante Energias do Brasil, os
documentos comprobatórios da regularização da Vila Adhemar, no Bairro Bragança, Distrito de
Nossa Senhora do Remédio, do Ver. Paulo Cézar Monteiro e outros; 132 – Determinar ao setor
competente, executar a limpeza da Rua Antonio Pereira de Souza, do Ver. Claudinei José de
Oliveira; 133 – Determinar ao Administrador da Subprefeitura do Distrito de Nossa Senhora do
Remédio junto com sua equipe, roçar e limpar a Estrada Municipal dos Moraes, próximo ao
antigo Barracão de Verduras do Sr. Hércules, Bairro do Alegre, bem como patrolar esta mesma
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estrada, do Ver. Paulo Cézar Monteiro; 134 – Interceder junto a SABESP, objetivando
solucionar o problema do mau cheiro exalado pelo esgoto, ao lado da Mercearia do Sr.
Raimundo, na Avenida Bragança, s/n, Bairro Bragança, do Ver. Paulo Cézar Monteiro; 136 –
Determinar ao setor competente, que tome providências para resolver a situação do Sr. Moacir
de Oliveira, provável cidadão salesopolense, que anda pelas ruas e dorme nos pontos de
ônibus e praças e vem causando indignação e constrangimento à nossa população, e acreditase que a ele a sensação de desamparo por falta de atenção dos Poderes Constituídos, do Ver.
Claudinei José de Oliveira; 137 – Determinar ao setor competente, realizar a limpeza do
acostamento da Avenida Bragança, próximo ao DAEE, dos Vers. Débora Aparecida Rodrigues
e Mário Barbosa Pinto; 138 – Determinar ao setor competente, realizar a manutenção da ponte
do Bairro do Serrote, próximo à residência do falecido “Zé Pedro”, dos Vers. Débora Aparecida
Rodrigues; 139 – Determinar ao departamento competente, instalar uma placa indicando o
nome da Rua Antônio Marfil Sanches, dos Vers. Mário Barbosa Pinto e Débora Aparecida
Rodrigues; e Nº 135/18 – Solicitando à EDP Bandeirante Energia dos Brasil, trocar o poste de
madeira por um de concreto, na altura do Nº 62 da Travessa Frederico Ozanan, bem como fixálo em local adequado, pois metade deste poste está afixado na canaleta, e a outra, na calçada,
do Ver. Claudinei José de Oliveira – desp.: Encaminhe-se, lidas no Expediente; OFÍCIO
SeTuCE N° 087/18 – da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte, informando e convidando os
Vereadores para participarem dos Trabalhos de Normatização do PIT – Posto de Informação
Turística, cuja primeira reunião acontecerá as 10h do dia 10 de maio, no Centro Cultural Dita
Parente (Mercadão Municipal); COMUNICADOS do Ministério da Educação, sobre a liberação
de recursos financeiros: no valor de R$ 3.365,00 para a APM da EMEF Mestra Henriqueta,
emitido em 28 de março de 2018; no valor de R$ 2.934,00 para a APM da EMEF Professora
Sônia Maria da Fonseca, emitido em 28 de março de 2018; e no valor de R$ 94.499,45
referente a Terceira Parcela do FNDE, emitido em 11 de abril de 2018; CONVITES da Câmara
Municipal de Itapecerica da Serra, para Sessão Solene Comemorativa ao 141º Aniversário do
Município, a realizar-se às dezenove horas do dia dez de maio, no Plenário daquele Legislativo;
e do SENAI Nami Jafet de Mogi das Cruzes, para inauguração das novas instalações, às
quatorze horas do dia onze de maio – desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura,
a partir de 20min59s da gravação, o SR. PRESIDENTE concedeu a palavra aos Nobres Edis
inscritos. O VER. RODOLFO RODRIGUES MARCONDES usou da palavra a partir de
21min12s da gravação. O VER. CLÁUDIO DO PRADO MORAES a partir de 22min55s da
gravação. A VERª. DÉBORA APARECIDA RODRIGUES a partir de 33min34s da gravação. O
VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA a partir de 40min10s da gravação. O VER. PAULO
CÉZAR MONTEIRO a partir de 50min32s da gravação. O VER. EDILSON APARECIDO DOS
SANTOS a partir de 57min38s da gravação. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS a partir
de 01h00min20s da gravação. Em aparte, o Ver. Claudinei José de Oliveira usou da palavra
a partir de 01h05min56s da gravação. O Orador retomou a palavra a partir de 01h06min19s
da gravação. Não havendo mais oradores inscritos, a partir de 01h07min13s 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 010 e CFO Nº 015/18, ambos
recomendando o prosseguimento na tramitação do PROJETO DE LEI Nº 009/18 (Dispõe sobre
nova redação ao artigo 12, Incisos I e II, da Lei Nº 1.715, de 09 de setembro de 2015, e dá
outras providências), de autoria do Poder Executivo. Terminada a leitura, a partir de
01h10min45s da gravação, o SR. PRESIDENTE submeteu o Projeto de Lei Nº 009/18 à única
discussão e votação, o qual foi aprovado por unanimidade, sem preceder manifestação. Não
havendo mais pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia, a partir de 01h11min38s da
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gravação, o SR. PRESIDENTE passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL concedendo a
palavra aos Nobres Edis inscritos, conforme livro de inscrição. O VER. RODOLFO
RODRIGUES MARCONDES usou da palavra a partir de 01h11min52s da gravação. O VER.
CLÁUDIO DO PRADO MORAES a partir de 01h15min06s da gravação. A VERª. DÉBORA
APARECIDA RODRIGUES a partir de 01h21min06s da gravação. O VER. CLAUDINEI JOSÉ
DE OLIVEIRA a partir de 01h32min07s da gravação. O VER. PAULO CÉZAR MONTEIRO a
partir de 01h45min29s da gravação. O VER. EDILSON APARECIDO DOS SANTOS a partir de
01h53min52s da gravação. Não havendo mais oradores inscritos e nada mais havendo a tratar,
a partir de 01h55min06s da gravação, o SR. PRESIDENTE 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 07 de Maio de 2018.
PRESIDENTE

:

1º SECRETÁRIO :
2º SECRETÁRIO :
A Ata supra foi ______________________ em Sessão Ordinária, realizada em
14 de Maio de 2018.

