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ATA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 10 de Fevereiro de 2020 - 4º Período da 17ª Legislatura. Aos dez
dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e vinte, no edifício sede deste Poder Legislativo,
realizou-se a Segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis, sob a
presidência do Vereador Nilson Satolu Imamura e secretariada pelos Vereadores Paulo Cézar
Monteiro e Edilson Aparecido dos Santos – 1º e 2º Secretários, respectivamente. Às dezessete
horas, horário regimental, o SR. PRESIDENTE solicitou ao Sr. 2º Secretário que procedesse a
verificação da presença, constatando-se a ausência do Ver. Sérgio dos Santos – VicePresidente, e a presença dos Vereadores: Claudinei José de Oliveira, Cláudio do Prado
Moraes, Débora Aparecida Rodrigues Borges, Edson Lopes Cerqueira, Mário Barbosa Pinto,
Paulo Roberto de Faria, 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 à discussão e votação a ata da 1ª Sessão Ordinária, a qual foi
aprovada por unanimidade dos presentes, ou seja, dez votos, dada a ausência do Ver. Sérgio
dos Santos, sem preceder manifestação. A partir de 01min22s 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: PROPOSTA DE
EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL Nº 001/20 (Altera o Inciso II do artigo 12 da Lei
Orgânica da Estância Turística de Salesópolis e dá outras providências), de autoria da Mesa
Diretora da Câmara Municipal e outros Vereadores; PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 002/20
(Altera o caput do art. 230 e o art. 231, suprime a alínea “a” do § 1º do art. 153 e o Inciso III do
art. 230, todos da Resolução Nº 383/1995 – Regimento Interno da Câmara Municipal de
Salesópolis), de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal – desps.: Às Comissões de
Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito
Municipal Nºs: 009 – Informar quando pretende encaminhar para esta Casa de Leis, o projeto
dispondo sobre o Plano de Carreira dos servidores da Prefeitura Municipal, do Ver. Rodolfo
Rodrigues Marcondes e outros; 010 – Informar as medidas adotadas para apresentar as
condições mínimas de uso da Praça do Bairro Totozinho Cardoso, principalmente, a pista de
skate que está com água parada por falta de escoamento adequado, inclusive, com roedor
morto em estado de putrefação no local, do Ver. Cláudio do Prado Moraes; 011 – Informar se
existe previsão para o desassoreamento do Córrego Peroba, Bairro do Alegre; 012 –
Encaminhar cópia dos documentos comprobatórios da realização de serviços de dedetização,
desinsetização e desratização, limpeza de caixa d’água, troca e manutenção dos filtros d’água
de cada unidade escolar municipal; 013 – Informar o motivo pelo qual ainda não realizaram
manutenção da Estada dos Moraes e seus ramais, bem como se existe previsão para este fim;
014 – Informar a previsão de início e término da obra de acessibilidade para a EMEF Ernesto
Ardachnikoff, e encaminhar cópia do projeto de acessibilidade da obra em questão e da
solicitação da escola para a adequação da acessibilidade, se houver; 015 – Encaminhar uma
lista do quadro de funcionários de cada escola municipal, discriminando a quantidade de cada
cargo ocupado, e informando a quantidade de alunos de cada uma delas; 016 – Informar se
ocorreram serviços de manutenção, serviços de dedetização e desratização, avaliação prática
pedagógica e replanejamento curricular de professores, durante o recesso escolar na Creche
Municipal, bem como informe se a Prefeitura Municipal já analisou a possibilidade da
implantação de um programa de plantão para a creche, em caso positivo, informar o resultado
obtido, em caso negativo, quando pretende iniciá-lo; 017 – Informar a atual quantidade de
barracas funcionando na Feira Noturna e a quantidade de barracas que podem funcionar, e se
existe um estudo para implantar a Feira Noturna no Distrito de Nossa Senhora Remédio; 018 –
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Encaminhar cópia da documentação cadastral das empresas de telefonia atuantes no Município
de Salesópolis; 019 – Encaminhar cópia do cronograma de limpeza das ruas do Distrito de
Nossa Senhora do Remédio e Bairro Bragança, bem como cópia do cronograma de
manutenção das estradas do município, todos dos Vers. Débora Aparecida Rodrigues Borges e
Mário Barbosa Pinto; 020 – Determinar ao setor competente, enviar uma relação contendo
todos os convênios em aberto, até a presente data, constando das respectivas: origem do
recurso, nome de empresa responsável, nome do fiscal municipal que a acompanha, objeto do
convênio, valor total e número de parcelas, data de início e prazo previsto para término, bem
como valor e número de parcelas pagas pendentes e etapa em que encontra a obra, se houver
saldo a pagar qual o valor e porcentagem, e ainda envie cópia das Notificações que tenham
sido encaminhadas à empresa por desacordo no projeto e se houve atendimento; 021 –
Informar por qual motivo, até o momento, não foi colocada a cobertura no ponto de parada do
transporte coletivo, na Rodovia Mogi das Cruzes – Salesópolis, em frente a Igreja Nossa
Senhora D’Ajuda, ambos do Ver. Claudinei José de Oliveira; 022 – Informar o assunto debatido
e o que ficou decidido na reunião de trabalho do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio
Ambiente – GAEMA do Ministério Público Estadual, com a participação da Prefeitura Municipal
de Salesópolis, SABESP, EDP Bandeirante Energias do Brasil e CETESB, do Ver. Mário
Barbosa Pinto; 023 – Informar as medidas adotadas pela Prefeitura Municipal para firmar
parcerias com o DAEE e Sabesp, com o objetivo de limpar os córregos do Município, como por
exemplo, dos Bairros Fartura e Totozinho Cardoso; 024 – Informar o motivo da paralisação da
obra da Estrada Armindo Soares de Campos, Bairro da Barra, quando será retomada, o prazo
para sua conclusão, se o funcionário municipal responsável pela obra está acompanhando a
situação atual, em caso positivo, enviar documentos comprobatórios, bem como informar de
quem será a responsabilidade por eventuais danos, e se serão realocados os postes, antes de
asfaltar; e se for pela empresa responsável pelo serviço ou EDP Bandeirante Energias do
Brasil, encaminhando documentos de autorização de retirada e realocação, bem como
encaminhar cópia de todo o processo licitatório, inclusive do contrato firmado, ambos do Ver.
Cláudio do Prado Moraes; 025 – Informar quando irá cascalhar e patrolar a Rua Vereadores
Paulo Miranda, Bairro da Grama; 026 – Informar por qual motivo ainda não foram instaladas as
placas de identificação das Ruas Benedita Antonia da Fonseca, José de Almeida, Vereador
Paulo Miranda e Antonio Nunes de Almeida, do Bairro da Grama, e qual a previsão para
instalação, ambos do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes; e 027/20 – Informar quando serão
desentupidos os dois bueiros em frente à sede do Grupo de Escoteiros, na Rua São Sebastião
e, quando a tampa do outro bueiro, na mesma rua, no sentido da igreja, será substituída, dos
Vers. Rodolfo Rodrigues Marcondes e Mário Barbosa Pinto – desps.: Aprovados, encaminhese; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 019 – Determinar ao setor
competente, vistoriar a Praça Totozinho Cardoso, principalmente, a pista de skate, com a
finalidade de verificar os seus problemas e adotar as devidas providências para sua correção,
do Ver. Cláudio do Prado Moraes; 020 – Determinar ao setor competente, instalar redutores de
velocidade ao longo da Avenida Bragança, Bairro Bragança, principalmente, nas proximidades
dos pontos de embarque e desembarque do transporte escolar; 021 – Interceder junto à EDP
Bandeirante Energias do Brasil, com a finalidade de instalar três luminárias na Estrada dos
Barbosas, entre o entroncamento com a Estrada dos Rodrigues até o início da Rua Afonso José
da Silva, Bairro Bragança, ambas do Ver. Paulo Cézar Monteiro; 022 – Criar uma comissão,
juntamente com representantes deste Legislativo, com a finalidade de sensibilizar os
empresários da Região do Alto Tietê e Vale do Paraíba, a contratar pessoal de Salesópolis em
suas empresas, dos Vers. Débora Aparecida Rodrigues Borges e Mário Barbosa Pinto; 023 –
Que, em conjunto com seus Secretários de Governo, considere a proposta anexa de
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Anteprojeto de Lei, instituindo no Calendário de Eventos Oficiais da Estância Turística de
Salesópolis, o “Dia da Marcha para Jesus”, a ser celebrado, anualmente, em 31 de outubro, e
dá outras providências, do Ver. Edson Lopes Cerqueira; 024 – Determinar ao setor competente,
realizar a manutenção da boca de lobo entupida, próxima a Praça do Bairro Totozinho Cardoso;
025 – Determinar ao setor competente, realizar a manutenção da calçada que cedeu, próximo a
Pizzaria do Hélio, Avenida Prefeito Pedro Rodrigues de Camargo Neto; 026 – Determinar ao
setor competente, buscar parceria com o DAEE e Sabesp, com a finalidade de limpar o córrego
que deságua na Represa do Paraitinga, localizada na Rodovia Salesópolis-Santa Branca; 027 –
Determinar ao setor competente, realizar a manutenção das duas pontes de madeira existentes
sobre o Rio Paraitinga, sendo uma em frente ao Depósito Camargão e outra próxima ao prédio
da Secretaria Municipal de Educação; 028 – Determinar ao setor competente, realizar a limpeza
e a construção de uma calçada no terreno vazio, próximo a Clínica Municipal de Fisioterapia,
bem como a instalação de redutores de velocidade e pintura de uma faixa de pedestre,
incluindo-as no cronograma de trabalho deste ano; 029 – Determinar ao setor competente,
estudar a possibilidade de destinar vaga exclusiva para taxista próximo ao Supermercado Bom
Dia, com a finalidade de embarque e desembarque de pessoas e retirada de compras pelos
clientes, bem como a pintura de duas faixas de pedestres próximo as entradas do
Supermercado em questão, todas do Ver. Cláudio do Prado Moraes; 030 – Determinar ao setor
competente, adotar providências com a finalidade de construir calçadas na Travessa e Rua
Justino Cardoso de Siqueira, preferencialmente, de alvenaria, bem como a limpeza do espaço
destinado aos pedestres desta travessa e rua, do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes; e 031/20
– Que, através da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte, inclua em sua
organização e planejamento das festividades e eventos, a Festividade do Santuário de São
José, entre os dias 13 e 22 de março, dos Vers. Cláudio do Prado Moraes e Rodolfo Rodrigues
Marcondes – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente; BALANCETE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, relativo ao mês de Janeiro/2020 – desp.: À Comissão de
Finanças e Orçamento. Terminada a leitura, a partir de 21min47s da gravação, o SR.
PRESIDENTE concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. EDSON LOPES
CERQUEIRA usou da palavra a partir de 22min03s da gravação. O VER. RODOLFO
RODRIGUES MARCONDES a partir de 24min56s da gravação. O VER. MÁRIO BARBOSA
PINTO a partir de 32min38s da gravação. O VER. CLÁUDIO DO PRADO MORAES a partir de
38min06s da gravação. A VERª. DÉBORA APARECIDA RODRIGUES BORGES a partir de
48min29s da gravação. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA a partir de 58min11s da
gravação. Em aparte, o Ver. Cláudio do Prado Moraes usou da palavra a partir de
01h01min31s da gravação. O Orador retomou a palavra a partir de 01h02min35s da gravação.
O VER. EDILSON APARECIDO DOS SANTOS a partir de 01h09min51s da gravação. O VER.
PAULO CÉZAR MONTEIRO a partir de 01h17min05s da gravação. Não havendo mais
oradores inscritos, nem pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia, a partir de 01h25min44s
da gravação o SR. PRESIDENTE passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL e, conforme
livro de inscrição, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. RODOLFO
RODRIGUES MARCONDES a partir de 01h26min13s da gravação. O VER. CLÁUDIO DO
PRADO MORAES a partir de 01h29min10s da gravação. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE
OLIVEIRA usou da palavra a partir de 01h35min08s da gravação. Não havendo mais oradores
inscritos, nem interesse dos demais inscritos em fazer uso da palavra, a partir de 01h44min56s
da gravação, o SR. PRESIDENTE convidou a população salesopolense para a Sessão Solene
Comemorativa ao Aniversário de Salesópolis, às dezesseis horas e trinta minutos do dia vinte e
oito de fevereiro, na EMEF Mestre Henriqueta, quando também será entregue o Título de
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Emérita Cidadã Salesopolense à Professora Inês Aparecida Soares Leite, e que às dezenove
horas e trinta minutos aconteceria a Santa Missa, na Igreja Matriz. Ato contínuo, também
registrou que, no dia treze próximo, às quinze horas, nesta Casa de Leis, seria realizada uma
reunião em que a Equipe da Secretaria de Desenvolvimento, Meio Ambiente, Agronegócios e
Regularização Fundiária, esclarecerá aos presentes, o estudo que vem desenvolvendo acerca
do planejamento urbano e regularização fundiária. E nada mais havendo a tratar, agradeceu
a presença de todos e declarou encerrada esta 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 10 de Fevereiro de 2020.
PRESIDENTE

:

1º SECRETÁRIO :
2º SECRETÁRIO :
A Ata supra foi ______________________ em Sessão Ordinária, realizada em
17 de Fevereiro de 2020.

