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ATA DA 7ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 1º de Abril de 2019 - 3º Período da 17ª Legislatura. Ao primeiro
dia do mês de Abril do ano dois mil e dezenove, no edifício sede deste Poder Legislativo,
realizou-se a Sétima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis, sob a presidência
do Vereador Cláudio do Prado Moraes e secretariada pelos Vereadores Edney Campos dos
Santos e Rodolfo Rodrigues Marcondes – 1º e 2º Secretários, respectivamente. Às dezessete
horas, horário regimental, o Sr. 2º Secretário procedeu a verificação da presença dos Nobres
Vereadores, constatando-se a presença dos Vereadores: Claudinei José de Oliveira, Débora
Aparecida Rodrigues Borges, Edilson Aparecido dos Santos, Edson Lopes Cerqueira, Mário
Barbosa Pinto, Nilson Satolu Imamura, Paulo Cézar Monteiro e Sérgio dos Santos – VicePresidente, 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 anterior à discussão e votação, a qual foi aprovada por unanimidade, ou seja, onze
votos, sem preceder manifestação. Dando prosseguimento aos trabalhos, a partir de 01min06s
da gravação, o SR. PRESIDENTE solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura das
matérias do EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus respectivos despachos:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/19 (Concede Medalha do Mérito “Parceiro da
Estância Turística de Salesópolis”, à PROFESSORA ÁGUEDA APARECIDA LOPES LORCA),
de autoria do Ver. Claudinei José de Oliveira e demais Vereadores – desp.: Às Comissões de
Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito
Municipal, Nºs: 132 – Determinar ao setor competente, fazer a limpeza e manutenção das
academias ao ar livre e informar quando será realizado este serviço, dos Vers. Débora
Aparecida Rodrigues Borges e Mário Barbosa Pinto; 133 – Determinar ao setor competente,
informar qual o valor dos repasses executados à Santa Casa de Misericórdia Frederico Ozanan,
no ano de 2018, discriminando-os mensalmente, do Ver. Mário Barbosa Pinto; 134 – Determinar
ao setor competente, informar se foi contratado serviço de ultrassonografia para atender neste
município, em caso positivo, informar quais tipos de exames podem ser realizados e, em caso
negativo, justificar, do Ver. Mário Barbosa Pinto; 135 – Informar como está a atual situação da
pavimentação da Estrada Municipal do Serrote, Distrito de Nossa Senhora do Remédio, do Ver.
Paulo César Monteiro; 136 – Informar se foi iniciada a licitação da Emenda Parlamentar, de
autoria do Deputado Estadual André do Prado, para construção de um Centro Multidisciplinar,
no valor de R$ 400.000,00, em caso positivo encaminhar os documentos comprobatórios dessa
licitação e o cronograma da obra, informar em que fase se encontra referido processo e se a
emenda possui prazo para utilização ou início da obra e, em caso negativo, justificar, do Ver.
Edney Campos dos Santos; 137 – Prestar informações relacionadas em cinco itens sobre a
invasão de hackers no sistema de informática da Administração Municipal, do Ver. Claudinei
José de Oliveira; 138 – Reitera os Requerimentos Nºs 255/18 e 113/19, solicitando informações
acerca da data prevista para a contratação dos médicos especialistas, retomando estes
atendimentos em nossa cidade, do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes; 139 – Informar qual o
valor arrecadado e onde estão sendo aplicados os recursos provenientes das multas de trânsito
desta cidade, do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes; 140 – Informar se a empresa responsável
pela obra de pavimentação da Vila Adhemar, Bairro Bragança, foi notificada sobre as
irregularidades evidentes, e quando serão efetuadas as devidas correções, enviando-nos, cópia
de documentos comprobatórios, de autoria da Comissão de Obras, Serviço Público, Educação
e Saúde; e 141/19 – Informar se está sendo observado o que estabelece a Lei Complementar
N° 004/2012 que Instituiu o Código de Posturas e, em caso negativo, justificar, do Ver.
Claudinei José de Oliveira – desps.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr.
Prefeito Municipal Nºs: 101 – Determinar ao setor competente, providenciar a limpeza da
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cobertura do ponto de parada de ônibus localizado em frente à antiga Rodoviária, e também
instalar quadro com horário de todas as linhas que por ali passam, dos Vers. Mario Barbosa
Pinto e Débora Aparecida Rodrigues Borges; 102 – Determinar ao departamento competente,
fazer a limpeza da praça e ruas do Bairro Bragança, e também a manutenção da iluminação da
referida praça, dos Vers. Mário Barbosa Pinto e Débora Aparecida Rodrigues Borges; 103 –
Determinar o setor competente, instalar uma lombada na altura do N° 49 da Rua Pereira Rafael,
Distrito de Nossa Senhora do Remédio, dos Vers. Mario Barbosa Pinto e Débora Aparecida
Rodrigues Borges; 104 – Instruir o departamento responsável, a dialogar com a empresa que
está realizando a obra de recapeamento na Estrada Salesópolis–Santa Branca, a fim de
direcionar os materiais retirados do asfalto velho, para a reutilização em Salesópolis, do Ver.
Cláudio do Prado Moraes; 105 – Determinar ao setor competente, elaborar um estudo e iniciar
tratativas visando oferecer ensino, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA,
destinado ao ensino fundamental, pelo menos, do 1° ao 5° ano, na escola municipal localizada
no Bairro Bragança, atualmente desativada, do Ver. Paulo Cézar Monteiro; 106 – Determinar ao
setor competente, realizar em caráter de urgência os reparos e a limpeza necessária na
captação de águas pluviais (boca de lobo), em especial a troca da tampa que está quebrada, na
Rua Antonio Aranha, Nº 42, Centro, do Ver. Edney Campos dos Santos; 107 – Determinar ao
setor competente, realizar os reparos e a limpeza necessária na captação de águas pluviais
(boca de lobo), localizada na Rua Domingos Freire de Almeida, proximidades da antiga Creche
Municipal, SABESP e Auto Posto Petro Pires, porém, até que seja realizada esta melhoria,
determinar a sinalização e isolamento daquele espaço para evitar possíveis acidentes, do Ver.
Edney Campos dos Santos; 108 – Determinar ao setor competente, adotar as medidas
necessárias à melhorias no sistema de iluminação e nas consequentes condições de segurança
da Avenida Prefeito Pedro Rodrigues de Camargo Neto, no trecho popularmente conhecido por
“Avenida Nova”, do Ver. Edney Campos dos Santos; 109 – Determinar ao Secretário Municipal
de Turismo, Cultura e Esporte juntamente com o Diretor de Esporte, tomarem as providências
necessárias para celebrar convênios para implantação dos Projetos “100% Esporte Para
Todos” e “Academia ao Ar Livre”, e oficializar o Deputado Estadual Estevam Galvão de Oliveira,
solicitando sua intercessão junto a Secretaria de Esporte Lazer e Juventude do Estado,
objetivando trazer para nossa cidade mais essas conquistas, do Ver. Claudinei José de Oliveira;
110 – Determinar ao setor competente, executar o cascalhamento e patrolamento no Ramal da
Estrada da Barra, próximo ao Clube Saci, do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes; 111 –
Determinar ao setor responsável, acompanhar os serviços realizados pela SABESP, na
instalação de encanamentos nas vias da zona urbana, com a finalidade de exigir a correta
reparação da pavimentação e canais abertos para tais instalações, do Ver. Cláudio do Prado
Moraes; 112 – Determinar ao setor competente, realizar estudos de viabilidade para
implantação do Projeto “Horta Comunitária”, no terreno de propriedade do Departamento de
Águas e Energia Elétrica – DAEE, localizado próximo à antiga Pista de Motocross, que faz
divisa com a Vila Adhemar, do Ver. Edilson Aparecido dos Santos; e 113/19 – Encaminhar ao
Conselho Municipal de Turismo – COMTUR, proposta de melhoria da iluminação pública com a
substituição das lâmpadas incandescentes por lâmpadas de LED, nas ruas da cidade, seguindo
os procedimentos e solicitando recursos do DADE para executar este projeto, do Ver. Cláudio
do Prado Moraes e outros – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente; PARECER CFO Nº
008/19 – referente ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal da Estância Turística de
Salesópolis, relativo ao mês de Fevereiro/2019 – desp.: Arquive-se, Plenário ciente; OFÍCIO
SMAS Nº 128/2019 – da Secretaria Municipal de Assistência Social, informando sobre o
processo de escolha dos membros que comporão o Conselho Tutelar, para o mandato de
2020/2023 – Afixar no Quadro de Avisos e após, arquive-se, Plenário ciente. Terminada a
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leitura, a partir de 17min11s da gravação, o SR. PRESIDENTE concedeu a palavra aos Nobres
Edis inscritos. O VER. EDILSON APARECIDO DOS SANTOS usou da palavra a partir de
17min31s da gravação. O VER. PAULO CÉZAR MONTEIRO a partir de 24min56s da gravação.
Em aparte, o Ver. Edilson Aparecido dos Santos usou da palavra a partir de 27min23s da
gravação. O ORADOR retomou a palavra, a partir de 27min51s da gravação. A VERª.
DÉBORA APARECIDA RODRIGUES BORGES a partir de 32min59s da gravação. O VER.
CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA que a usou a partir de 43min16s da gravação. O VER.
SÉRGIO DOS SANTOS a partir de 53min49s da gravação. O VER. RODOLFO RODRIGUES
MARCONDES a partir de 01h04min12s da gravação. Em aparte, o Ver. Claudinei José de
Oliveira usou da palavra a partir de 01h10min10s da gravação. O ORADOR retomou a palavra,
a partir de 01h10min43s da gravação. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS a partir de
01h13min04s da gravação. Em aparte, o Ver. Sérgio dos Santos usou da palavra a partir de
01h22min24s da gravação. O ORADOR retomou a palavra, a partir de 01h22min40s da
gravação. Em aparte, o Ver. Claudinei José de Oliveira usou da palavra a partir de
01h23min05s da gravação. O ORADOR retomou a palavra a partir de 01h23min17s da
gravação. Passando a presidência ao Vice-Presidente, Ver. Sérgio dos Santos, o VER.
CLÁUDIO DO PRADO MORAES usou da palavra a partir de 01h24min31s da gravação. Em
aparte, o Ver. Claudinei José de Oliveira usou da palavra a partir de 01h30min41s da
gravação. O ORADOR retomou a palavra, a partir de 01h31min13s da gravação. Retomando a
presidência a partir de 01h35min10s da gravação 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 01h35min41s 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 01h36min23s da gravação. A VERª. DÉBORA APARECIDA
RODRIGUES BORGES a partir de 01h42min50s da gravação. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE
OLIVEIRA a partir de 01h55min25s da gravação. O SR. PRESIDENTE usou da palavra a partir
de 02h06min50s da gravação disse que, no dia seguinte a esta sessão, encaminharia Ofício à
Polícia Militar, a fim de intensificar a Ronda Escolar neste município. Prosseguindo com a
ordem de inscrição, concedeu a palavra ao VER. SÉRGIO DOS SANTOS que a usou a partir
de 02h07min20s da gravação. O VER. RODOLFO RODRIGUES MARCONDES a partir de
02h14min09s da gravação. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS a partir de 02h24min54s
da gravação. Não havendo mais oradores inscritos e nada mais havendo a tratar, a partir de
02h37min29s 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 01 de Abril de 2019.
PRESIDENTE

:

1º SECRETÁRIO :
2º SECRETÁRIO :
A Ata supra foi ______________________ em Sessão Ordinária, realizada em
08 de Abril de 2019.

