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ATA DA 29ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 07 de Outubro de 2019 - 3º Período da 17ª Legislatura. Aos sete
dias do mês de Outubro do ano dois mil e dezenove, no edifício sede deste Poder Legislativo,
realizou-se a Vigésima Nona Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis, sob a
presidência do Vereador Cláudio do Prado Moraes e secretariada pelos Vereadores Paulo
Cézar Monteiro e Rodolfo Rodrigues Marcondes – 1º e 2º Secretários, respectivamente. Às
dezessete horas, horário regimental, o SR. PRESIDENTE solicitou ao Sr. 2º Secretário
procedeu a verificação da presença dos Nobres Vereadores, constatando-se a presença dos
Vereadores: Claudinei José de Oliveira, Cristian Luiz Candelária, 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 01min05s 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: MENSAGENS do Poder Executivo Nºs 015, 016 e 017/19, encaminhando,
respectivamente, o PROJETO DE LEI Nº 020/19 (Estima a Receita e Fixa a Despesa do
Município da Estância Turística de Salesópolis para o exercício financeiro de 2.020, e dá outras
providências) – desp.: Aos Vereadores, conforme Artigo 205 e Parágrafos do Regimento
Interno e após, à Comissão de Finanças e Orçamento; o PROJETO DE LEI Nº 021/19 (Dispõe
sobre a abertura de Crédito Adicional Especial ao Orçamento de 2019, Alteração de Metas e
Valores do PPA 2018/2021, Diretrizes da LDO 2019, e dá outras providências) e; o PROJETO
DE LEI Nº 022/19 (Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial ao Orçamento de
2019, Alteração de Metas e Valores do PPA 2018/2021, Diretrizes da LDO 2019, e dá outras
providências) – desps.: Aguarde-se os Pareceres das comissões competentes;
REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 372 – Informar de quais médicos
foram remarcadas as consultas, quais médicos foram para a Capacitação em Mogi das Cruzes,
sobre o PREP – Profilaxia Pré-Exposição, PEP – Profilaxia Pós-Exposição, Violência Sexual e
Material Biológico, no dia 12 de setembro, enviando cópia legível da lista de presença da
referida Capacitação, do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes; e 373/19 – Interceder junto ao
Destacamento de Polícia Militar local, com a finalidade de justificar o motivo de seu fechamento
durante a noite, e se existe previsão de retorno à normalidade, do Ver. Paulo Cézar Monteiro –
desps.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 350
– Determinar ao setor competente, adotar as providências cabíveis com o fim de realizar
manutenção do barranco que está cedendo na passagem de água, ao lado da Avenida Prefeito
Pedro Rodrigues de Camargo Neto, próximo ao Supermercado Bom Dia e na altura do Nº 63,
bem como limpar o tubo do córrego do Bairro Totozinho Cardoso, que deságua no Rio
Paraitinga; 351 – Interceder junto a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São
Paulo S/A e o Consórcio Unileste, com a finalidade de aumentar a quantidade de ônibus da
Linha 311, trajeto Salesópolis-Mogi das Cruzes, nos horários de pico, bem como e
especialmente, no dias da Feira de “Quinta de Mês”, ambas do Ver. Mário Barbosa Pinto; 352 –
Adotar medidas para firmar convênio com o DETRAN ou buscar Emenda Parlamentar, a fim de
obter o recurso financeiro necessário à instalação de duas lombofaixas, sendo uma na altura do
Nº 101 da Rua Pedro Rodrigues de Camargo, e outra na altura do Nº 46 da Rua Nossa Senhora
de Fátima, porém no espaço entre a Praça Padre João Menendes e a Paróquia São José,
conforme ilustração em anexo, do Ver. Edilson Aparecido dos Santos; 353 – Determinar ao
setor competente, elaborar um estudo com a finalidade de analisar a possibilidade de incluir o
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consumo de Cambuci no cardápio da merenda escolar, com o devido processo de tomada de
preço, do Ver. Mário Barbosa Pinto; 354 – Determinar ao setor competente, afixar uma placa na
esquina das Ruas Nossa Senhora de Fátima e Alferes José Luiz de Carvalho, em frente a
Biblioteca Municipal, indicando a proibição de converter à direita, do Ver. Paulo Cézar Monteiro;
355 – Determinar ao setor competente, interceder junto à empreiteira responsável pelo
asfaltamento na continuação da Rua Frederico Ozanan, com a finalidade de instalar lombadas
em vários trechos desta rua; 356 – Determinar ao setor competente, instalar lombadas em toda
a extensão da Rua São Cristóvão, priorizando a instalação de uma em frente a casa Nº 84, de
propriedade do Sr. “Rosinha da Sabesp; 357 – Determinar ao setor competente, asfaltar, bem
como fazer guias e sarjetas na entrada do Bairro dos Buenos; 358 – Determinar ao setor
competente, instalar uma lombada na entrada do Bairro dos Buenos, todas do Ver. Sérgio dos
Santos; e 359 – Interceder junto à EDP Bandeirante Energias do Brasil, com a finalidade de
instalar uma luminária na altura do Nº 9.700 da Estrada da Petrobrás, próximo a Cabana “Pai
Tomáz” e Sítio Maria de Almeida, do Ver. Cristian Luiz Candelária – desps.: Encaminhe-se,
lidas no Expediente; MOÇÃO Nº 001/19 – DE CONGRATULAÇÕES à Professora NAIR
CAROLINA DE MIRANDA FONSECA, por sua digna e emérita carreira e pela sua incansável
dedicação a causa da Educação, bem maior de toda a população, de autoria do Ver. Nilson
Satolu Imamura e outros – desp.: Aprovada, encaminhe-se; OFICIO Nº 173, da Secretaria
Municipal de Saúde, informando sobre a Capacitação “Educação Permanente e Humanização –
cuidados compartilhados e colaborativos na Atenção Básica, a ser realizada no dia 29 de
outubro, das 08 às 12 horas, sendo assim e para garantir a participação efetiva dos funcionários
envolvidos, não haverá atendimento, no período da manhã, nas Unidades Básicas de Saúde do
Município da área central e Distrito de Nossa Senhora do Remédio, Ambulatório Dr. Arthur
Alberto Nardy, Clínica de Fisioterapia Dr. Adherbal Tolosa, Vigilância Epidemiológica e Sanitária
e Secretaria Municipal de Saúde, retomando o atendimento norma às 13 horas – desp.:
Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, a partir de 13min02s da gravação, o SR.
PRESIDENTE solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura do Ofício Nº 1025/19-GP
encaminhado pelo Sr. Prefeito Municipal, nesta data, informando o reagendamento da reunião
prevista com o Comandante da Polícia Militar para o dia seguinte a esta sessão, para as quinze
horas do próximo dia nove de outubro – desp.: Arquive-se, Plenário ciente. Novamente,
terminada a leitura, a partir de 14min22s da gravação, o SR. PRESIDENTE concedeu a palavra
aos Nobres Edis inscritos. O VER. EDILSON APARECIDO DOS SANTOS usou da palavra a
partir de 14min37s da gravação. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO a partir de 17min06s da
gravação. O VER. NILSON SATOLU IMAMURA a partir de 21min27s da gravação. O VER.
CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA a partir de 26min02s da gravação. O VER. SÉRGIO DOS
SANTOS a partir de 28min27s da gravação. O VER. RODOLFO RODRIGUES MARCONDES a
partir de 31min05s da gravação. O VER. PAULO CÉZAR MONTEIRO a partir de 32min37s da
gravação. Em aparte, o Ver. Cristian Luiz Candelária usou da palavra a partir de 37min59s
da gravação. O Orador retomou a palavra a partir de 40min15s da gravação. Não havendo
mais oradores inscritos, a partir de 41min51s da gravação, o SR. PRESIDENTE passou para a
ORDEM DO DIA e, conforme pauta publicada, solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse
a leitura do Parecer CJR Nº 023/19 e suas Emendas Aditivas Nºs 001 e 002/19, Modificativas
Nºs 001 a 003 e 009/19, e Supressiva Nº 001/19, Parecer CFO Nº 032/19 e Emendas
Modificativas Nºs 004 a 006/19 do Ver. Nilson Satolu Imamura, Emenda Modificativa Nº 007/19
do Ver. Claudinei José de Oliveira, Emenda Aditiva Nº 003/19 dos Vers. Rodolfo Rodrigues
Marcondes e Claudinei José de Oliveira, e Emenda Modificativa Nº 008/19 do Ver. Paulo Cézar
Monteiro, todas ao PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 001/19 (Dispõe sobre a
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Organização Administrativa e o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração da Câmara
Municipal da Estância Turística de Salesópolis, e dá outras providências), de autoria da Mesa
Diretora da Câmara Municipal. Neste momento, aos 43min24s da gravação, o Ver. Sérgio dos
Santos pediu VISTA da matéria, para que fosse deliberada na próxima sessão, alegando que
não teve tempo de apresentar emenda, devido à problemas de saúde na família. A partir de
43min46s da gravação, o SR. PRESIDENTE esclareceu o Vereador que, de acordo com o
Artigo 186 e seu Parágrafo Único, do Regimento Interno deste Legislativo, dos quais fez a
leitura, este requerimento deveria ser apresentado por escrito. Sendo assim, a partir de
44min15s da gravação, o Ver. Sérgio dos Santos requereu então a suspensão desta sessão,
por dez minutos, para elaboração do requerimento. A partir de 44min23s da gravação, o SR.
PRESIDENTE suspendeu a sessão, por cinco minutos, ressaltando que consultaria o
Procurador Jurídico Legislativo sobre esta possibilidade para então tomar a decisão.
Retomados os trabalhos a partir de 55min43s da gravação, e constatada a presença dos
mesmos Vereadores, o SR. PRESIDENTE solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a
leitura do Pedido de Vista, de autoria dos Vers. Sérgio dos Santos e Edilson Aparecido dos
Santos. Terminada a leitura, a partir de 57min00s da gravação, atendendo o já mencionado
Artigo 186 do Regimento Interno, o SR. PRESIDENTE submeteu o referido Pedido de Vista à
votação, o qual foi aprovado por sete votos favoráveis a três contrários dos Vers. Claudinei
José de Oliveira, Mário Barbosa Pinto e Rodolfo Rodrigues Marcondes, haja vista que o Sr.
Presidente não votou. Aprovada a VISTA, conforme normas regimentais, a deliberação do
Projeto de Lei Complementar Nº 001/2019 foi adiada para a próxima sessão, então, a partir de
57min51s da gravação, o SR. PRESIDENTE passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL e,
conforme livro de inscrição, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER.
CLAUDINEIJOSÉ DE OLIVEIRA usou da palavra a partir de 58min10s da gravação. O VER.
SÉRGIO DOS SANTOS a partir de 01h06min24s da gravação. O VER. PAULO CÉZAR
MONTEIRO a partir de 01h14min14s da gravação. Não havendo mais oradores inscritos, a
partir de 01h17min07s da gravação, o SR. PRESIDENTE lembrou que, embora todos os
Vereadores já tenham recebido o convite para a Sessão Solene Comemorativa ao Dia do
Professor, a se realizar no próximo dia quinze de outubro, terça-feira, às dezenove horas, na
EMEF Mestra Henriqueta, quando também será entregue a Medalha Parceiro da Estância
Turística de Salesópolis à Professora Águeda Aparecida Lopes Lorca, esperando contar com a
presença de todos os Nobres Pares. 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 07 de Outubro de 2019.
PRESIDENTE

:

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

