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ATA DA 12ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 06 de Maio de 2019 - 3º Período da 17ª Legislatura. Aos seis
dias do mês de Maio do ano dois mil e dezenove, no edifício sede deste Poder Legislativo,
realizou-se a Décima Segunda 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 – Vice-Presidente, 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
01min13s 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: MENSAGEM Nº 06/2019-GP do Poder Executivo, encaminhando o PROJETO DE
LEI Nº 08/2019 (Dispõe sobre as DIRETRIZES para elaboração e execução da LEI
ORÇAMENTÁRIA anual de 2020, e dá outras providências) – desp.: Aos Vereadores, conforme
Artigo 205 e Parágrafos do Regimento Interno e após, à Comissão de Finanças e Orçamento;
REQUERIMENTOS, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 198 – Informar se a Academia ao
Ar Livre, adquirida com recursos de Emenda Parlamentar de autoria do Deputado Estadual
André do Prado, foi instalada no Bairro Fartura, conforme solicitado por este subscritor na
Indicação Nº 319/17, caso positivo onde está instalada e, em caso negativo justificar, bem como
informar, caso não instalada, se o município ainda dispõe do referido recurso para aquisição do
equipamento; 199 – Informar se houve a visita de um técnico da Prefeitura Municipal para
avaliar e fazer a manutenção (contenção da lateral) em trecho da Rua Antonio Aranha, caso
positivo, encaminhar o relatório técnico e, caso negativo justificar, bem como informar se foi
realizada alguma intervenção no local, em caso positivo relatar o que foi realizado e, caso
negativo justificar a morosidade em resolver a questão apontada, informando ainda qual a
previsão de realização do serviço, ambos do Ver. Edney Campos dos Santos; 200 – Determinar
ao setor competente, informar as medidas adotadas para prevenção e fiscalização da
proliferação do Mosquito Aedes Aegypti, em locais e prédios abandonados; 201 – Determinar
ao setor competente, informar todos os procedimentos relacionados à obra paralisada da EMEF
Professora Sônia Maria da Fonseca, bem como a data prevista para retomá-la, e a aplicação do
aditamento de seu contrato, ambos do Ver. Claudinei José de Oliveira; 202 – Informar se foram
concluídos os serviços de eletricidade e instalação de postes de baixa renda na Vila Adhemar e,
em caso negativo, justificar e informar qual a previsão; 203 – Prestar informações que relaciona
em cinco itens, acerca do transporte de pacientes, seja de pequeno ou grande porte, critérios
adotados para transporte individual, e se existe veículo terceirizado, entre outros
questionamentos, ambos do Ver. Cláudio do Prado Moraes; 204 – Determinar a Secretaria
Municipal de Desenvolvimento, Meio Ambiente, Agronegócios e Regularização Fundiária,
informar se houve alteração na legislação ambiental, no sentido de a EDP Bandeirante Energias
do Brasil tomar medidas e solicitar outras deliberações, inclusive, informando que munícipes
efetuam o pagamento da taxa municipal para ligação de energia elétrica, contudo, esta
concessionária não prossegue o processo por meses e até anos, justificando que a morosidade
se deve ao aguardo de processo em trâmite na CETESB, bem como que a citada Secretaria
Municipal agende uma reunião com o setor administrativo e ambiental daquela empresa, nesta
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Casa de Leis, objetivando o entendimento desse procedimento para conhecimento como os
Vereadores devem agir ao orientar os cidadãos, Comissão de Recursos Naturais e Meio
Ambiente – CRNMA; 205 – Determinar ao setor competente, prestar informações e enviar
documentos relativos aos serviços de extensão e ligação de energia elétrica na Rua Anjo
Miguel, Loteamento do Narciso, Bairro Fartura, do Ver. Cláudio do Prado Moraes e outros; 206
– Determinar ao setor competente, informar quais ações foram adotadas com a finalidade de
conter a constante depredação e furto de materiais no prédio denominado “Coreano”, e também
informar qual destino pretende dar ao prédio e o prazo para sua efetivação, dos Vers. Rodolfo
Rodrigues Marcondes e Cláudio do Prado Moraes; 207 – Determinar ao setor competente,
informar se foi aberto um Processo Administrativo solicitando a aquisição de uma placa de
identificação para a Rua Esperança, Jardim Leonor, conforme resposta à Indicação Nº 006/18,
em caso positivo, por que ainda não foi adquirida esta placa e, caso negativo, justificar e
informar quais medidas estão sendo adotadas, do Ver. Cláudio do Prado Moraes; 208 –
Determinar ao setor competente, informar de quem é a responsabilidade da obra de
asfaltamento e canalização da Rua Frederico Ozanan, até a entrada do Mirante da Torre, além
de enviar copia do projeto, contrato e demais documentos relativos ao processo licitatório, do
Ver. Cláudio do Prado Moraes e outros; 209 – Informar a atual situação da ordem de serviços
para regularizar o Loteamento do Narciso, PROLOP e Vila Adhemar, dos Vers. Mário Barbosa
Pinto e Cláudio do Prado Moraes; 210 – Informar as medidas adotadas para o conserto das
motosserras da Administração Municipal, do Ver. Edson Lopes Cerqueira; 211 – Encaminhar
cópia de todos os cardápios de cada escola municipal, desde o início de 2019, e informe a
periodicidade da troca destes, bem como se há carne incluída em todos os dias, desde o início
de 2019, caso negativo, justifique e aponte os alimentos que estão substituindo tal proteína, dos
Vers. Rodolfo Rodrigues Marcondes e Cláudio do Prado Moraes; e 212/19 – Determinar ao
setor competente, informar se realizou a análise da água do Centro de Convivência Infantil
Dona Tereza Feital, no mês passado, a fim de apurar caso de intoxicação alimentar, em caso
positivo, encaminhar cópia do laudo e, em caso negativo, informar quando foi realizada a última
limpeza da caixa d’água, do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes – desps.: Aprovados,
encaminhe-se; INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 169 – Determinar ao
setor competente, elaborar um estudo que possibilite a instalação de, no mínimo, duas
lombadas e placas de velocidade ao longo da Estrada da Petrobrás, principalmente, nas
proximidades do “Bar do Luis” até a Comunidade Santa Cruz e prédio da antiga escola
municipal desativada; 170 – Determinar ao setor competente, realizar o patrolamento e
cascalhamento da Estrada José de Carvalho, Bairro Nhá Luz; 171 – Determinar ao setor
competente, elaborar um estudo para instalação de guardrails nos locais de maior risco de
acidente da Estrada da Petrobrás, principalmente, próximo a entrada que dá acesso ao Ramal
dos Mirandas, cujo ponto de referência é o “Sítio do Amigão”, todas do Ver. Cláudio do Prado
Moraes; 172 – Interceder junto à EDP Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a
substituição de vários postes e a poda de árvores da Estrada Municipal do Bracaiá, Bairro do
Bracaiá, ao menos, em seus trechos mais críticos, dos Vers. Rodolfo Rodrigues Marcondes e
Cláudio do Prado Moraes; 173 – Determinar ao setor competente, realizar a manutenção dos
parquinhos recreativos infantis das escolas municipais, bem como adotar as providências
necessárias visando a aquisição dos materiais relacionados no Relatório de Vistoria, relativo às
condições físicas do parquinho recreativo infantil da EMEI Professora Maria Aparecida Biasoli,
dos Vers. Mário Barbosa Pinto e Claudinei José de Oliveira; 174 – Determinar ao setor
competente, realizar a manutenção da ponte localizada na Estrada da Usina, próximo ao Museu
de Energia de Salesópolis, do Ver. Mário Barbosa Pinto; 175 – Determinar a utilização do
material oriundo das guias que serão substituídas na obra da Vila Adhemar, para cascalhar as
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estradas rurais em estado mais crítico, em especial, a Estrada dos Barbosas, que liga a Vila
Adhemar ao Bairro Bragança; 176 – Determinar ao setor competente do Distrito de Nossa
Senhora do Remédio, que realize com urgência a manutenção ou substituição da tampa das
bocas-de-lobo da Rua Ferdinando Jungers, ao lado do antigo “Esquinão”, cujas fotos seguem
anexas, ambas do Ver. Edilson Aparecido dos Santos; 177 – Determinar ao setor competente,
incluir a Rua Esperança, Jardim Leonor, nos serviços de tapa-buracos das ruas deste
município, dos Vers. Cláudio do Prado Moraes e Edson Lopes Cerqueira; 178 – Interceder junto
ao Comandante da Polícia Militar local, visando a possibilidade de a viatura fazer rondas, ao
menos uma vez por semana, nos Bairros do Tomita, do Borba, do Barro Preto, e do Itaguaçú,
até a divisa dos municípios de Guararema e Biritiba Mirim, do Ver. Paulo Cézar Monteiro; 179 –
Interceder junto ao órgão responsável, objetivando a instalação de redutores de velocidade nas
proximidades da curva localizada em frente à Igreja Nossa Senhora D’Ajuda, no Bairro Capela
Nova, bem como sejam afixadas placas alertando: “Cuidado – Travessia de Pedestres” e, se
legal, também a pintura de faixa de pedestres; 180 – Interceder junto à EDP Bandeirante
Energias do Brasil, solicitando a troca de seis lâmpadas queimadas no trecho entre o Depósito
de Madeiras e o Portal Artístico desta cidade, ambas do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes;
181 – Determinar ao setor competente, adotar as medidas necessárias com a finalidade de
implantar relógios eletrônicos de ponto biométrico para todos os funcionários municipais; 182 –
Determinar ao setor competente, substituir as lâmpadas que estão queimadas no Cemitério
Municipal e na pracinha em sua frente, inclusive, se possível, substituí-las por Lâmpadas de
LED, ambas do Ver. Sérgio dos Santos; e INDICAÇÃO Nº 168/19 – Solicitando ao Sr.
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Desembargador Dr. Manoel de
Queiroz Pereira Calças, determinar a instalação de um Cartório de Registro de Imóveis junto a
Comarca de Salesópolis, do Ver. Claudinei José de Oliveira – desps.: Encaminhe-se, lidas no
Expediente. Terminada a leitura, a partir de 18min42s da gravação, o SR. PRESIDENTE
concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS usou da
palavra a partir de 18min59s da gravação. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA a partir de
22min00s da gravação. O VER. PAULO CÉZAR MONTEIRO a partir de 32min30s da gravação.
O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO a partir de 40min21s da gravação. Em aparte, o Ver.
Claudinei José de Oliveira usou da palavra a partir de 45min30s da gravação. O ORADOR
retomou a palavra, a partir de 45min50s da gravação. Também em aparte, o Ver. Sérgio dos
Santos usou da palavra a partir de 48min22s da gravação. O ORADOR retomou novamente a
palavra, a partir de 48min49s da gravação. O VER. EDILSON APARECIDO DOS SANTOS a
partir de 49min55s da gravação. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS a partir de 52min57s
da gravação. O VER. RODOLFO RODRIGUES MARCONDES a partir de 59min30s da
gravação. Passando a presidência ao Vice-Presidente, Ver. Sérgio dos Santos, o VER.
CLÁUDIO DO PRADO MORAES usou da palavra a partir de 01h08min45s da gravação. Em
aparte, a Verª. Débora Aparecida Rodrigues Borges usou da palavra a partir de
01h11min53s da gravação. O ORADOR retomou a palavra, a partir de 01h12min17s da
gravação. Retomando a presidência a partir de 01h19min19s da gravação e não havendo mais
oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE passou para a ORDEM DO DIA e, solicitou ao Sr. 1º
Secretário que proceda a leitura do REQUERIMENTO DE URGÊNCIA ESPECIAL Nº
002/2019. Terminada a leitura, foi o mencionado requerimento submetido à votação, o qual foi
aprovado por unanimidade, ou seja, onze votos. Aprovada a urgência especial, a partir de
01h23min12s da gravação, o SR. PRESIDENTE solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a
leitura do PARECER CONJUNTO CJR-CFO recomendando o prosseguimento na tramitação
do Projeto de Lei Nº 007/19 (Concede revisão geral anual na forma do Inciso X, do art. 37, da
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Constituição Federal, ao vencimento dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal e dá
outras providências), de autoria do Poder Executivo. Terminada a leitura, a partir de
01h25min32s da gravação, o SR. PRESIDENTE colocou em única discussão, o Projeto de Lei
Nº 007/19, de autoria do Poder Executivo. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA usou da
palavra a partir de 01h25min54s da gravação. A VERª. DÉBORA APARECIDA RODRIGUES
BORGES a partir de 01h29min12s da gravação. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO a partir de
01h31min51s da gravação. Passando a presidência ao Vice-Presidente, Ver. Sérgio dos
Santos, o VER. CLÁUDIO DO PRADO MORAES usou da palavra a partir de 01h34min25s da
gravação. Retomando a presidência a partir de 01h38min32s da gravação e ninguém mais se
manifestando, o SR. PRESIDENTE submeteu à votação o Projeto de Lei Nº 007/2019
(Concede revisão geral anual na forma do Inciso X, do art. 37, da Constituição Federal, ao
vencimento dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal e dá outras providências), de
autoria do Poder Executivo, o qual foi aprovado por unanimidade, ou seja, onze votos. Ato
contínuo, a partir de 01h39min45s da gravação, seguindo a pauta publicada, o SR.
PRESIDENTE solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura dos Pareceres CJR Nº
009 e CFO Nº 013/19, ambos recomendando o prosseguimento na tramitação do PROJETO DE
RESOLUÇÃO Nº 002/19 (Altera os arts. 71 e 98 da Resolução Nº 383/1995 – Dispõe sobre o
Regimento Interno da Câmara Municipal de Salesópolis), de autoria da Mesa Diretora.
Terminada a leitura, a partir de 01h43min05s da gravação, o SR. PRESIDENTE submeteu à
única discussão e votação o PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 002/19, o qual foi aprovado por
unanimidade, sem preceder manifestação. Em seguida, a partir de 01h44min30s da gravação, o
SR. PRESIDENTE solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura dos Pareceres CJR
Nº 008 e CFO Nº 012/19, ambos recomendando o prosseguimento na tramitação da
PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO Nº 001/19 (Altera a nomenclatura
da Seção V do Capítulo III, e os arts. 68, 69 e 70 da Lei Orgânica do Município da Estância
Turística de Salesópolis), também de autoria da Mesa Diretora. Terminada a leitura, a partir de
01h47min55s da gravação, o SR. PRESIDENTE submeteu à primeira discussão e votação a
PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO Nº 001/19, a qual também foi
aprovada em primeiro turno por unanimidade, sem preceder manifestação. Sendo aprovada em
primeiro turno, a partir de 01h49min21s da gravação, o SR. PRESIDENTE comunicou que
referida Proposta de Emenda à LOMS constará da pauta da Ordem do Dia da próxima sessão,
para deliberação em segundo turno. Não havendo mais pauta a ser tratada na presente Ordem
do Dia, a partir de 01h49min40s da gravação, o SR. PRESIDENTE passou para a
EXPLICAÇÃO PESSOAL e, conforme livro de inscrição, concedeu a palavra aos Nobres
Edis inscritos. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS usou da palavra a partir de 01h50min01s da
gravação. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA a partir de 01h54min28s da gravação. O
VER. NILSON SATOLU IMAMURA a partir de 02h08min04s da gravação. O SR.
PRESIDENTE a partir de 02h12min42s da gravação disse que convidará tanto o Secretário
Municipal de Obras quanto a de Finanças para prestar esclarecimentos nesta Casa de Leis
acerca dos assuntos tratados pelo último orador e, ato contínuo, prosseguiu com a ordem de
inscrição. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS usou da palavra a partir de 02h13min26s
da gravação. O VER. RODOLFO RODRIGUES MARCONDES a partir de 02h21min53s da
gravação. Não havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE usou da palavra a partir
de 02h26min50s da gravação, e iniciou comunicando sobre o Plantão de Biometria, que
aconteceria no sábado, dia onze de maio, das oito às treze horas, em todos os Cartórios do
Estado de São Paulo e, nesta cidade, o atendimento seria no prédio da antiga Rodoviária local.
Em seguida, disse que esclareceria sobre duas denúncias apresentadas por este Legislativo
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junto ao Ministério Público, ressaltando inicialmente sobre os tachões, para deixar bem
esclarecido que não são contra os redutores de velocidade. Leu uma parte do documento
emitido pela Promotoria de Justiça de Salesópolis, denominado de “Promoção de
Arquivamento”, informando esta Casa de Leis a irregularidade na instalação de tachões em
duas ruas da cidade, em desacordo com as normas do CONTRAN. No mencionado documento
consta que não se vislumbra a instauração de investigação ou ação civil pública, pois, foi
recomendado ao Gestor Público que, em prazo razoável, realize a adequação do sistema de
redução de velocidade e este, por sua vez, ciente da irregularidade, providenciará a
substituição dos tachões por lombadas. Em seguida, disse que haviam duas condenações do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, acerca de denúncias apresentadas por este
Legislativo, sobre irregularidade na contratação de empresa para prestação de serviços
contábeis pela Prefeitura Municipal local. Efetuou a leitura do OF da Procuradoria Jurídica
Legislativa, datado de três de maio, relativo ao Processo TC-15957.989.17-1 – Sentença –
Denúncia sobre possíveis irregularidades no âmbito da Municipalidade de Salesópolis no
tocante à formalização dos Contratos Nº 12 e 15/2017, informando sobre a sentença exarada,
em que a Conselheira daquele tribunal considerou procedente a representação e determinou o
pagamento de multa equivalente a trezentas UFESP’s, a ser recolhida após trinta dias do
trânsito em julgado da decisão. Por fim, esclareceu que quando os Vereadores tomam estas
providências, é porque dispõem de estudo, pareceres jurídicos e contábeis para então
decidirem. Por fim, parabenizou o Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes, pelo aniversário nesta
data, desejando que Deus lhe concedesse paz, saúde e felicidade. 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 06 de Maio de 2019.
PRESIDENTE

:

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

