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ATA DA 36ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, realizada em 02 de Dezembro de 2019 - 3º Período da 17ª
Legislatura. Aos dois dias do mês de Dezembro do ano dois mil e dezenove, no edifício sede
deste Poder Legislativo, realizou-se a Trigésima Sexta 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 que procedesse a verificação da presença dos Nobres Vereadores, constatandose 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 01min08s da gravação, o SR.
PRESIDENTE disse que, antes da leitura das matérias do Expediente, considerando que o
Projeto de Lei Nº 032/19 (Altera a Lei Municipal Nº 1.578, de 30 de novembro de 2009, que
dispõe sobre a concessão de autorização para o Executivo Municipal assinar Termo de
Constituição do Consórcio Público denominado Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios
do Alto Tietê – CONDEMAT, e dá outras providências), encaminhado pelo Poder Executivo
através da Mensagem Nº 027/19, protocolada no último dia vinte e sete de novembro, é um
caso de reapresentação, haja vista que o Projeto de Lei Nº 019/19, de mesmo teor, foi retirado
pelo autor, conforme Ofício Nº 1.086/19, lido na 31ª Sessão Ordinária, realizada no dia vinte e
um de outubro deste ano. Prosseguiu dizendo que, então em cumprimento ao disposto no
Parágrafo 4º, Artigo 174, do Regimento Interno desta Casa de Leis “a proposição retirada pelo
autor, não poderá ser reapresentada na mesma sessão legislativa, salvo deliberação do
plenário” e, em sendo assim, comunicou que submeteria à deliberação do Plenário, a
reapresentação da matéria. Ato contínuo, submeteu a reapresentação do Projeto de Lei Nº
032/19 à votação, a qual foi aprovada por onze votos. Prosseguindo e sendo aprovada a
reapresentação, a partir de 03min08s da gravação, o SR. PRESIDENTE comunicou que, de
acordo com o Regimento Interno deste Legislativo, o Projeto de Lei Nº 032/19 seguirá os
trâmites regimentais. Ato contínuo, solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura das
matérias do EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus respectivos despachos:
MENSAGEM do Poder Executivo Nºs 026 e 027/19, encaminhando, respectivamente, os
PROJETOS DE LEI Nºs 031/19 (Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar ao
Orçamento de 2019 e dá outras providências); e 032/19 (Altera a Lei Municipal Nº 1.578, de 30
de Novembro de 2009, que dispõe sobre a concessão de autorização para o Executivo
Municipal assinar Termo de Constituição do Consórcio Público denominado Consórcio de
Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê – CONDEMAT, e dá outras providências) –
desps.: Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento; REQUERIMENTOS
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 420 – Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, informar
todas as atividades realizadas para o público no Distrito de Nossa Senhora do Remédio e as
realizadas no Centro Esportivo e Recreativo Expedicionário Benedito da Fonseca – CEREBF,
com os respectivos públicos alvo, dia da semana e horário, monitor e forma de inscrição para
participação; 439 – Encaminhar uma relação contendo cada Emenda Parlamentar destinada a
este município, com as respectivas informações: Autor, Valor, Destino, Data que o dinheiro
entrou no caixa da Prefeitura Municipal, Valor utilizado e destino da aplicação, Valor parcelado
com número de parcelas pagas e pendentes, justificando as Emendas cujos valores ainda não
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foram aplicados, ambos da Verª. Débora Aparecida Rodrigues Borges; 440 – Informar se a
Prefeitura Municipal implantou o Serviço de Informação ao Cidadão – SIC e se realiza
Audiência Pública para debater as metas fiscais, em caso positivo, comprovar e, em caso
negativo justificar e ainda informar se os dados são atualizados em tempo real, apresentam o
tipo de licitação que deu origem à despesa e se divulga os tributos arrecadados, dos Vers.
Débora Aparecida Rodrigues Borges e Mário Barbosa Pinto; 441 – Informar se o setor
competente da Municipalidade tem realizado tratativas junto às Empresas IDC e VIVO para
disponibilizar internet aos moradores do trecho entre os Km 84 e 88 da Rodovia Alfredo Rolim
de Moura, Bairro do Alegre, e se tais empresas dispõem de concessão para atuar nesta cidade,
nos enviando o documento comprobatório, da Verª. Débora Aparecida Rodrigues Borges; 442 –
Informar todas as áreas de risco de alagamento e deslizamento detectadas neste município,
bem com as medidas adotadas para evitá-las; 443 – Enviar um relatório fotográfico da situação
dos prédios públicos municipais, como por exemplo, dos Postos de Saúde, das Escolas
Municipais ativas e desativadas, bem como as medidas adotadas para a conservação de cada
um deles, enviando outro relatório relativo às atividades de coleta de lixo na área rural; 444 –
Encaminhar cópia de todos os planos de trabalho dos projetos em andamento e dos que
iniciarão, informe também o motivo pelo qual ainda não publicou os dados gerais para
acompanhamento de programas, ações, projetos e obras no site oficial da Prefeitura Municipal,
bem como a previsão para publicá-lo e atualizá-lo rotineiramente, todos dos Vers. Débora
Aparecida Rodrigues Borges e Mário Barbosa Pinto; 445 – Solicitando ao Sr. Prefeito
Municipal, informar: 1 – Qual o motivo da paralisação da obra que vinha sendo realizada na
Estrada Armindo Soares de Campos, popularmente mais conhecida por Estrada da Barra; 2 –
Quando será retomada e qual a data prevista para sua conclusão; e 3 – Enviar cópia de todo
processo licitatório e respectivo contrato, do Ver. Cláudio do Prado Moraes; 446 – Informar se
convidaram o Conselho Municipal de Turismo a participar na elaboração do Decreto Municipal
Nº 3.313, de 14 de Novembro, autorizando a permissão de uso e regulamentação do Mercado
Municipal, em caso negativo informar o motivo pelo qual não o convidou e, em caso positivo,
encaminhar cópia do convite com documento de seu recebimento; 447 – Informar se estão
repassando ao FUMTUR, o valor arrecadado com taxas de expedição e renovação de alvarás
de hotéis, pousadas, restaurantes e similares, casas noturnas de qualquer natureza, agências
de viagens, transportadores turísticos e similares, conforme alínea “a” do Artigo 33 da Lei
Municipal Nº 1.405/2004, encaminhando cópia dos comprovantes em caso positivo e, em caso
negativo justificar, ambos do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes; e 448 – Informar as
providências adotadas e encaminhar cópia dos estudos elaborados, desde 2017 até a presente
data, acerca do funcionamento das câmeras de monitoramente, bem como se efetivará o seu
funcionamento até o final do próximo ano, em caso positivo qual a previsão e em caso negativo
justificar, do Ver. Cláudio do Prado Moraes – desps.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 410 – Realizar a manutenção da Estrada do Ribeirão
do Pote e demais estradas daquele bairro, do Ver. Sérgio dos Santos; 414 – Determinar ao
setor competente, realizar a manutenção das rampas de acesso para portadores de
necessidades especiais ou com mobilidade reduzida, principalmente, a que está localizada na
Rua Pedro Rodrigues de Camargo, próximo a Vidraçaria Moura; 415 – Determinar ao setor
competente, elaborar um estudo com o fim de instalar um redutor de velocidade na Rua Padre
Anchieta, próximo a Travessa Justino Cardoso de Siqueira, ambas dos Vers. Mário Barbosa
Pinto e Débora Aparecida Rodrigues Borges; 416 – Determinar ao setor competente, realizar o
cascalhamento do Ramal próximo ao Km 01 da Estrada da Barra, do Ver. Cláudio do Prado
Moraes; 417 – Unir forças com os subscritores e lideranças partidárias junto à Secretaria
Estadual de Saúde, com a finalidade de incluir o Município de Salesópolis na Central de
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Regulação de Oferta de Serviços de Saúde – CROSS do Vale do Paraíba, dos Vers. Débora
Aparecida Rodrigues Borges e Mário Barbosa Pinto; 419 – Determinar ao responsável pelo
Setor de Obras e Serviços Municipais, acompanhar os responsáveis pela coleta de resíduos
comuns no período diurno, informando os pontos de coleta, objetivando melhorar o
atendimento aos munícipes; 420 – Determinar ao setor competente, retirar os entulhos e
equipamentos abandonados na calçada da Rua Padre Benedito Rodrigues da Cunha, Bairro
Fartura; 421 – Determinar ao departamento competente, elaborar um estudo com o fim de
melhorar as condições do tráfego de veículos na Rua Dr. Frederico Ozanan, entre a Santa
Casa local e o atual prédio onde está a Secretaria Municipal de Saúde; 422 – Determinar ao
setor competente, instalar uma luminária na altura do Nº 642 da Rua Sebastião Nepomuceno,
Bairro Totozinho Cardoso; 423 – Adotar as medidas necessárias com o fim de incluir na coleta,
na porta da casa, as Ruas José de Almeida e Antônio Nunes de Almeida ou disponibilize um
contêiner de 1.000 litros, como ponte de Entrega Voluntária de resíduos sólidos, na Rua
Vereador Paulo Miranda, esquina com a Rua José de Almeida, no Bairro da Grama; 424 –
Determinar ao setor competente, analisar a possibilidade de realizar coleta de lixo na área rural
deste município, todas do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes; e 425/19 – Interceder junto à
EDP Bandeirante Energias do Brasil, com a finalidade de instalar seis luminárias na Travessa
Pedro Rodrigues de Camargo, Loteamento do Tote, do Ver. Paulo Cézar Monteiro – desps.:
Encaminhe-se, lidas no Expediente; PARECER CFO Nº 043/19, referente ao Balancete
Financeiro da CÂMARA Municipal de Salesópolis, relativo ao mês de Outubro de 2019 – desp.:
Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, a partir de 21min03s da gravação, o SR.
PRESIDENTE concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS
usou da palavra a partir de 21min20s da gravação. A VERª. DÉBORA APARECIDA
RODRIGUES BORGES a partir de 22min19s da gravação. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO
a partir de 30min04s da gravação. O VER. RODOLFO RODRIGUES MARCONDES a partir de
37min29s da gravação. Passando a presidência ao Vice-Presidente, Ver. Sérgio dos Santos, o
VER. CLÁUDIO DO PRADO MORAES usou da palavra a partir de 47min37s da gravação.
Retomando a presidência a partir de 55min50s da gravação, e não havendo mais oradores
inscritos, o SR. PRESIDENTE passou para a ORDEM DO DIA. Conforme pauta publicada,
solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura dos Pareceres CJR Nº 031, COSPES Nº
011, CACIT Nº 003 e CFO Nº 044/19, todos relativos ao Projeto de Lei Nº 024/19 (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), de autoria do Poder
Executivo, esclarecendo antes que este projeto se refere a construção de pavilhão coberto com
espaços multiuso com boxes para exposição e edificação em anexo com café-restaurante,
sanitários, banheiros, administração, recepção e átrio para executar um centro de exposições.
Terminada a leitura, a partir de 01h03min37s da gravação, o SR. PRESIDENTE colocou em
discussão o Projeto de Lei Nº 024/19. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO usou da palavra a
partir de 01h04min34s da gravação. Ninguém mais se manifestando, a partir de 01h06min27s
da gravação, o SR. PRESIDENTE submeteu o Projeto de Lei Nº 024/2019 à votação, o qual foi
aprovado por dez votos, haja vista que o Sr. Presidente não votou, em atendimento ao Artigo
25 do Regimento Interno. A partir de 01h06min58s da gravação, o SR. PRESIDENTE solicitou
ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura dos Pareceres CJR Nº 033, COSPES Nº 013,
CACIT Nº 004 e CFO Nº 045/19, todos relativos ao Projeto de Lei Nº 026/19 (dispõe sobre a
abertura de crédito adicional especial ao orçamento de 2019, alteração de metas e valores do
pela 2018/2021, diretrizes da LDO 2019, e dá outras providências), também de autoria do
Poder Executivo, esclarecendo antes que este projeto se refere a execução e instalação de
letreiros turísticos, no valor de R$ 70.000,00. Terminada a leitura, a partir de 01h14min09s da
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gravação, o SR. PRESIDENTE colocou em discussão o Projeto de Lei Nº 026/19. O VER.
MÁRIO BARBOSA PINTO usou da palavra a partir de 01h14min33s da gravação. O VER.
RODOLFO RODRIGUES MARCONDES usou da palavra a partir de 01h16min37s da
gravação. Ninguém mais se manifestando, a partir de 01h19min14s da gravação, o SR.
PRESIDENTE submeteu o Projeto de Lei Nº 026/2019 à votação, o qual foi aprovado por dez
votos, haja vista que o Sr. Presidente não votou, em atendimento ao Artigo 25 do Regimento
Interno. A partir de 01h19min44s da gravação, o SR. PRESIDENTE solicitou ao Sr. 1º
Secretário que procedesse a leitura dos Pareceres CJR Nº 034, COSPES Nº 014, CACIT Nº
005 e CFO Nº 046/19, todos relativos ao Projeto de Lei Nº 027/19 (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), também de autoria do Poder
Executivo, esclarecendo antes que este projeto se refere a revitalização de calçadas e
sinalização, no valor de R$ 188.540,37. Terminada a leitura, a partir de 01h26min10s da
gravação, o SR. PRESIDENTE colocou em discussão o Projeto de Lei Nº 027/19. O VER.
MÁRIO BARBOSA PINTO usou da palavra a partir de 01h26min29s da gravação. O VER.
RODOLFO RODRIGUES MARCONDES usou da palavra a partir de 01h28min35s da
gravação. Ninguém mais se manifestando, a partir de 01h31min01s da gravação, o SR.
PRESIDENTE submeteu o Projeto de Lei Nº 027/2019 à votação, o qual também foi aprovado
por dez votos, haja vista que o Sr. Presidente não votou, em atendimento ao Artigo 25 do
Regimento Interno. A partir de 01h31min33s da gravação, o SR. PRESIDENTE solicitou ao Sr.
1º Secretário que procedesse a leitura dos Pareceres CJR Nº 036, COSPES Nº 016, CEM Nº
001 e CFO Nº 047/19, todos relativos ao Projeto de Lei Nº 029/19 (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), também de autoria do Poder
Executivo, esclarecendo que este projeto se refere a pavimentação e/ou recapeamento
asfáltico no município de Salesópolis, no valor de R$ 271.000,00. Terminada a leitura, a partir
de 01h37min04s da gravação, o SR. PRESIDENTE colocou em discussão o Projeto de Lei Nº
029/19. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO usou da palavra a partir de 01h37min23s da
gravação. Ninguém mais se manifestando, a partir de 01h38min44s da gravação, o SR.
PRESIDENTE submeteu o Projeto de Lei Nº 029/2019 à votação, o qual foi igualmente os
anteriores, aprovado por dez votos, haja vista que o Sr. Presidente não votou, em atendimento
ao Artigo 25 do Regimento Interno. A partir de 01h39min13s da gravação, o SR. PRESIDENTE
solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura dos Pareceres CJR Nº 043 e CFO Nº
051/19, ambos relativos ao Projeto de Lei Complementar Nº 002/19 (Dispõe sobre a
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 e outros Vereadores. Terminada a leitura, a partir de
01h42min59s da gravação, o SR. PRESIDENTE colocou em discussão o Projeto de Lei
Complementar Nº 002/19. Ninguém se manifestando, a partir de 01h43min13s da gravação, o
SR. PRESIDENTE submeteu o Projeto de Lei Complementar Nº 002/2019 à votação. Neste
momento, o VER. EDILSON APARECIDO DOS SANTOS requereu a palavra para
Encaminhamento de Votação, e sendo o requerimento deferido pelo Sr. Presidente, usou da
palavra a partir de 01h43min32s da gravação. O SR. PRESIDENTE usou da palavra a partir de
01h46min51s da gravação, a fim de fazer alguns esclarecimentos ao último orador. Também
requerendo a palavra para o mesmo fim, e sendo o requerimento igualmente o anterior deferido
pelo Sr. Prefeito Municipal, o VER. RODOLFO RODRIGUES MARCONDES usou da palavra a
partir de 01h47min22s da gravação. Ninguém mais se manifestando, a partir de 01h50min17s
da gravação, o SR. PRESIDENTE submeteu o Projeto de Lei Complementar Nº 002/2019 à
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votação, o qual foi aprovado por sete votos favoráveis a quatro contrários dos Vers. Edilson
Aparecido dos Santos, Edson Lopes Cerqueira, Paulo Roberto de Faria e Sérgio dos Santos. A
partir de 01h51min32s da gravação, o SR. PRESIDENTE esclareceu que os próximos Projetos
de Resolução que seriam deliberados, tinham o único objetivo de adequar o Regimento
Interno ao texto da Lei Orgânica do Município em vigor, e que estão conflitantes, assim as
alterações estão apresentadas através dos Projetos de Resolução Nºs 009, 010 e 011/19. Em
seguida, solicitou então ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura dos Pareceres CJR Nº
040 e CFO Nº 048, ambos relativos ao Projeto de Resolução Nº 009/19 (Altera os dispositivos
dos arts. 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 104 da Resolução Nº 383/1995 – Regimento Interno da
Câmara Municipal de Salesópolis), de autoria da Mesa Diretora. O SR. PRESIDENTE ainda
acrescentou que, neste caso, apenas acerta as questões relativas ao mandato da Mesa
Diretora, ou seja, de um ano, tipo de votação para a escolha dos membros, dentre outros
temas, conforme já consta na Lei Orgânica e é assim cumprido. Terminada a leitura, a partir de
01h55min31s da gravação, o SR. PRESIDENTE submeteu à única discussão e votação o
Projeto de Resolução Nº 009/19, o qual foi aprovado por unanimidade, ou seja, onze votos,
sem preceder manifestação. Prosseguindo com a pauta, a partir de 01h56min51s da gravação,
o SR. PRESIDENTE solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura dos Pareceres CJR
Nº 041 e CFO Nº 049, ambos relativos ao Projeto de Resolução Nº 010/19 (Altera o Parágrafo
Único do Artigo 186 da Resolução Nº 383/1995 – Regimento Interno da Câmara Municipal de
Salesópolis), de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal, esclarecendo que esta matéria
apenas acerta as questões relativas ao pedido de vista, conformando-a com a Lei Orgânica.
Terminada a leitura, a partir de 02h00min00s da gravação, o SR. PRESIDENTE submeteu à
única discussão e votação o Projeto de Resolução Nº 010/19, o qual foi aprovado por
unanimidade, ou seja, onze votos, sem preceder manifestação. Para concluir com a pauta, a
partir de 02h01min25s da gravação, o SR. PRESIDENTE solicitou ao Sr. 1º Secretário que
procedesse a leitura dos Pareceres CJR Nº 042 e CFO Nº 050/19, ambos relativos ao Projeto
de Resolução Nº 011/19 (Altera o artigo 234 da Resolução Nº 383/1995 – Regimento Interno
da Câmara Municipal de Salesópolis), também de autoria da Mesa Diretora da Câmara
Municipal, esclarecendo que esta matéria apenas acerta as questões relativas ao Pedido de
Informação ao Sr. Prefeito Municipal, conformando-a também com a Lei Orgânica. Terminada a
leitura, a partir de 02h04min27s da gravação, o SR. PRESIDENTE submeteu à única discussão
e votação o Projeto de Resolução Nº 011/19, o qual, igualmente os anteriores, foi aprovado
por unanimidade, ou seja, onze votos, sem preceder manifestação. Não havendo mais matéria
a ser tratada na presente Ordem do Dia, a partir de 02h05min40s da gravação, o SR.
PRESIDENTE passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL e, conforme livro de inscrição,
concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. EDILSON APARECIDO DOS SANTOS
usou da palavra a partir de 02h06min07s da gravação. Não havendo interesse dos demais
Vereadores inscritos, em fazer uso da palavra, a partir de 02h07min46s da gravação, o SR.
PRESIDENTE registrou e agradeceu a presença do “Tonheca” – Ciclista Salesopolense e
Recordista Guiness Book nesta sessão. Prosseguindo, lembrou que, na próxima segunda-feira
seria realizada a última Sessão Ordinária deste ano, quando seriam deliberados outros
projetos, dentre eles a Lei Orçamentária Anual para 2020. Também lembrou que, na mesma
oportunidade, seria realizada a eleição para a Mesa Diretora deste Legislativo, relativa ao
exercício de 2020. Por fim, e 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 encontrase disponível no site www.camarasalesopolis.sp.gov.br).
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Sala Ver. Antonio Paulino de Miranda Júnior, em 02 de Dezembro de 2019.
PRESIDENTE

:

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

