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ATA DA 5ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 09 de Março de 2020 - 4º Período da 17ª Legislatura. Aos nove
dias do mês de Março do ano dois mil e vinte, no edifício sede deste Poder Legislativo, realizouse a Quinta 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 disse que, para dar início as atividades, gostaria de
dividir com todos, uma breve reflexão de um provérbio do Filósofo Osho, que diz o seguinte:
“Não force uma pessoa a ver através dos seus olhos, quando ela tem os seus próprios olhos e,
por favor, não coloque os seus óculos nos olhos de ninguém, os graus são diferentes”. Ato
contínuo, solicitou ao Sr. 2º Secretário que procedesse a verificação da presença, constatandose 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, 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 à discussão e votação a ata da sessão anterior,
a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes, ou seja, onze votos, sem preceder
manifestação. A partir de 01min42s 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 009/2020 do Poder Executivo,
encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 009/2020 (Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional
Especial ao Orçamento de 2020, alteração de Metas e Valores ao PPA 2018/2021, da LDO
para 2020, e dá outras providências) – desp.: Aguarde-se os Pareceres das comissões
competentes; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 053 – Informar
quando será realizado o patrolamento e cascalhamento nos trechos mais críticos das ruas do
Bairro dos Buenos, a fim de garantir o mínimo de mobilidade e condição aos moradores e aos
demais usuários do mencionado bairro, bem como quando será elaborado projeto e os valores
inclusos no orçamento, visando o asfaltamento das ruas do Bairro dos Buenos; 054 – Informar a
data precisa, em que serão realizadas pinturas das faixas de pedestre desta cidade, na área
urbana e próximo de escolas; 055 – Informar quando será realizada a operação tapa buracos
nas ruas do Bairro Fartura, todos do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes e outros; 056 – Prestar
informações que relaciona em sete itens, referente a situação da pista de skate e da Praça do
Bairro Totozinho Cardoso, incluindo se a empresa responsável pela obra foi notificada à corrigila, do Ver. Cláudio do Prado Moraes; 057 – Enviar duas relações, uma contendo quais ruas
serão pavimentadas em 2020, e outra com as que serão contempladas com operação tapa
buracos; 058 – Informar qual Deputado Estadual destinou a Emenda Parlamentar recusada por
ele, no valor de R$ 800.000,00, porque embora sendo para a área de educação, não foi
destinada para o que a cidade precisa, esclarecendo por que não considerou a necessidade da
creche e o prédio público desativado no Distrito de Nossa Senhora do Remédio, bem como a
necessidade de cobertura da quadra da EMEF Mestra Henriqueta; 059 – Informar quando a
Comissão Técnica para implantação e elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, nomeada
através da Portaria Nº 5.847/19, iniciará seus trabalhos e, caso tenha iniciado, enviar cópia das
atas das reuniões e outros documentos comprobatórios, bem como informe quando as
organizações representantes da sociedade civil e a Câmara Municipal serão convidadas a
participar das reuniões, qual a data e local da próxima reunião, todos do Ver. Rodolfo Rodrigues
Marcondes e outros; 060 – Informar se adotou medidas com o fim de reabrir o prédio da antiga
rodoviária aos domingos e feriados e, em caso positivo qual a previsão, se negativo quando
pretende reabrir, bem como informe as medidas adotadas para melhoria da comodidade deste
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local para atender os usuários do transporte coletivo; 061 – Informar as medidas adotadas
objetivando a manutenção do equipamento de eletrocardiograma quebrado, do Posto de Saúde
do Distrito de Nossa Senhora do Remédio, e se foram adotadas medidas para instalar um
balcão de atendimento na sala administrativa daquele Posto de Saúde, conforme Indicação Nº
345/19 deste mesmo subscritor, ambos do Ver. Paulo Cézar Monteiro; 062 – Informar a
quantidade de lotes existentes no PROLOP, destinados a realocação de famílias de
loteamentos ou parcelamentos irregulares, objetos de ação civil pública, em áreas de risco ou
irregularidades não passíveis de regularização, com sua respectiva localização e metragem,
bem como informe os casos comunicados à Defesa Civil Municipal e Estadual, de pessoas que
estão morando em áreas de risco, do Ver. Claudinei José de Oliveira; 063 – Determinar ao setor
competente, esclarecer o motivo da não entrega dos carnês de IPTU nas residências, conforme
feito em anos anteriores, o meio de divulgação utilização para retirada dos mesmos na sede da
Prefeitura Municipal e o periodicidade desta divulgação, bem como o prazo de antecedência
com que os munícipes foram informados, considerando que o dia do vencimento para o
pagamento da parcela única ou primeira parcela foi 27 de fevereiro, do Ver. Nilson Satolu
Imamura; e 064/2020 – Informar se este município de Salesópolis já se cadastrou no FNDE
para receber o kit de material escolar liberado pelo Governo Federal, em caso positivo, quando
serão distribuídos e quantos kits este município receberá e, em caso negativo, justificar, do Ver.
Rodolfo Rodrigues Marcondes e outros – desp.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 057 – Interceder junto a Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos, com a finalidade de entregar correspondências no Bairro da Grama, do
Ver. Sérgio dos Santos; 059 – Para que, juntamente com a EDP Bandeirante Energias do
Brasil, adote as medidas necessárias objetivando a instalação de uma luminária na altura do Nº
345 da Rua Expedicionário Benedito da Fonseca, Bairro Totozinho Cardoso; 060 – Determinar
a Secretaria Municipal de Obras, realizar estudos e elaborar um projeto visando a substituição
de toda a tubulação do Córrego Fartura, viabilizando o devido escoamento das águas pluviais
nos arredores do monumento a São Sebastião e Supermercado do Português, ambas do Ver.
Edilson Aparecido dos Santos; 061 – Adotar as medidas necessárias para o recuo do
calçamento na Rua XV de Novembro, em frente ao Mercado Municipal, objetivando a mudança
do Ponto de Táxi para esta que é a principal rua desta Estância Turística, do Ver. Rodolfo
Rodrigues Marcondes; 062 – Para que a limpeza e roçada do mato no Centro Municipal de
Convivência Infantil Dona Tereza Feital seja prioridade no cronograma de manutenção, dos
Vers. Rodolfo Rodrigues Marcondes e Cláudio do Prado Moraes; 063 – Disponibilizar
funcionários da Prefeitura Municipal, objetivando a instalação das placas doadas pela Tetra
Pak, para o fechamento lateral do galpão da COOPERARES; 064 – Adotar as medidas
necessárias para instalar luminárias na Rua Antônio Nunes de Almeida, localizada no Bairro da
Grama, ambas do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes; 065 – Interceder junto a EDP
Bandeirante Energias do Brasil, com a finalidade de instalar uma luminária na altura do Nº 190
da Estrada do Varjão, bem como realizar a poda das árvores nesta localidade; 066 –
Determinar ao setor competente, realizar a manutenção e melhorar a acessibilidade da calçada
quebrada, próxima a EE Professora Olga Chakur Farah, ambas do Ver. Cláudio do Prado
Moraes; 067 – Determinar ao Setor Municipal de Planejamento, elaborar um estudo com o fim
de aumentar a quantidade de taxistas atendendo no Distrito de Nossa Senhora do Remédio;
068 – Interceder junto ao Departamento de Estadas de Rodagem – DER, com a finalidade de
realizar a limpeza de guias e canaletas da Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura, próxima
da placa do Km 80; 069 – Determinar ao setor competente, analisar a possibilidade de destinar
um veículo e um motorista para atender o Posto de Saúde do Distrito de Nossa Senhora do
Remédio, com a finalidade de visita domiciliar, coleta laboratorial domiciliar e transporte de
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pacientes com dificuldade motora, que precisam de troca diária de seus curativos, ambas do
Ver. Paulo Cézar Monteiro; 070 – Determinar ao setor competente, elaborar um estudo com a
finalidade de implantar o Projeto “Composta Salesópolis”, estimulando práticas sustentáveis
pelos munícipes; 071 – Determinar ao setor competente, cascalhar e patrolar a Estrada do
Soarada; e 072/2020 – Denominar a travessa, popularmente chamada “Viela Dois”, cuja
entrada se localiza na Rua Sebastião Antônio de Souza, próxima ao Salão Are Festa, todas dos
Vers. Mário Barbosa Pinto e Débora Aparecida Rodrigues Borges – desps.: Encaminhe-se, lidas
no Expediente; MOÇÕES Nºs: 002 – DE CONGRATULAÇÕES Ao Professor Roberto Luiz
Siqueira Júnior, Professor de boxe, jiu-jitsu e muay thai na Academia ATS Tubarões, desta
Estância Turística de Salesópolis que, há sete anos, atende todas as faixas etárias, sendo, para
muitos, um divisor de águas na qualidade de vida física e psíquica, e também propiciando o
reconhecimento desta cidade a nível mundial, diante das conquistas dos seus alunos, nos
campeonatos das mais diversas modalidades, incluindo, neste seleto grupo, vários campeões
brasileiros e mundiais, elevando à categoria profissional do MMA dois jovens salesopolenses,
de autoria do Ver. Edson Lopes Cerqueira; e 003/2020 – DE APLAUSOS às Escolas Estaduais
Ver. Elisiário Pinto de Morais, Professora Rosa Maria de Souza e Professora Olga Chakur
Farah, pelo trabalho e compromisso com a educação, culminando com as premiações que
receberam, por ocasião da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – OBMEP,
parabenizando os alunos, seus pais, professores, diretores e coordenadores de cada uma das
escolas estaduais homenageadas, pela dedicação e comprometimento com a educação e com
os jovens da nossa cidade, do Ver. Claudinei José de Oliveira e outros – desps.: Aprovadas,
encaminhe-se, BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS,
referente ao mês de Fevereiro/2020 – desp.: À Comissão de Finanças e Orçamento. Terminada
a leitura, a partir de 21min20s da gravação, o SR. PRESIDENTE concedeu a palavra aos
Nobres Edis inscritos. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA usou da palavra a partir de
21min33s da gravação. O VER. CLÁUDIO DO PRADO MORAES a partir de 28min22s da
gravação. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO a partir de 33min12s da gravação. O VER.
RODOLFO RODRIGUES MARCONDES a partir de 42min04s da gravação. O VER. EDILSON
APARECIDO DOS SANTOS a partir de 51min52s da gravação. O VER. PAULO CÉZAR
MONTEIRO a partir de 59min59s da gravação. Passando a presidência ao Vice-Presidente,
Ver. Sérgio dos Santos, o VER. NILSON SATOLU IMAMURA usou da palavra a partir de
01h05min49s da gravação. Retomando a presidência e não havendo mais oradores inscritos, a
partir de 01h10min48s da gravação, o SR. PRESIDENTE passou para a ORDEM DO DIA e,
conforme pauta publicada, solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura dos
Pareceres CJR Nº 001/2020, CFO Nº 005/2020 e Emendas Aditivas Nºs 001 e 002/2020,
respectivamente, de autoria dos Vers. Cláudio do Prado Moraes e Nilson Satolu Imamura, todos
referentes ao PROJETO DE LEI Nº 002/2020 (Dispõe sobre a reestruturação do Conselho
Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e dá outras providências), de autoria do Poder
Executivo. Aos 01h17min35s da gravação, o Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes, na condição
de Presidente da Comissão de Agricultura, Comércio, Indústria e Turismo – CACIT, requereu
VISTA DO PROJETO, justificando que a matéria refere-se à agricultura, porém não foi passada
para a comissão analisá-la, o qual foi de imediato deferido pelo Sr. Presidente, ficando então
para deliberação na próxima sessão, conforme disposições regimentais, constantes do Artigo
186, Parágrafo Único, do Regimento Interno desta Casa de Leis. Prosseguindo com a pauta
publicada, a partir de 01h18min31s da gravação, o SR. PRESIDENTE solicitou ao Sr. 1º
Secretário que procedesse a leitura dos Pareceres CJR-CFO Conjunto e CRNMA Nº 002/2020,
ambos referentes ao Projeto de Lei Nº 003/2020 (Dispõe sobre a Abertura de Crédito Adicional
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Especial ao Orçamento de 2020, Alteração de Metas e Valores, Diretrizes ao PPA 2018/2021,
LDO para 2020, abertura de Crédito Adicional Especial ao Orçamento de 2020 e dá outras
providências), também de autoria do Poder Executivo. Terminada a leitura, a partir de
01h22min26s da gravação, o SR. PRESIDENTE colocou a matéria em discussão. O VER.
MÁRIO BARBOSA PINTO usou da palavra a partir de 01h22min45s da gravação. Ninguém
mais se manifestando, a partir de 01h26min16s da gravação, o SR. PRESIDENTE submeteu a
matéria à votação, a qual foi aprovada por dez votos, sem preceder manifestação, haja vista
que o Sr. Presidente não votou, em cumprimento ao Artigo 25 do Regimento Interno desta
Câmara Municipal. A partir de 01h26min44s da gravação, o SR. PRESIDENTE lembrou que
conforme comunicado na sessão anterior, quando também já foram lidos os pareceres relativos
a PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 001/2020 (Altera o Inciso II do art. 12 da Lei
Orgânica da Estância Turística de Salesópolis e dá outras providências), de autoria da Mesa
Diretora, submeteria esta matéria à segunda e última discussão e votação nesta data. Sendo
assim, colocou a matéria em discussão e, passando a presidência ao Vice-Presidente, Ver.
Sérgio dos Santos, o VER. NILSON SATOLU IMAMURA usou da palavra a partir de
01h27min47s da gravação. Retomando a presidência a partir de 01h28min56s da gravação e
ninguém mais se manifestando, referida matéria foi submetida à votação, sendo aprovada, em
segundo turno, por onze votos, ou seja, unanimidade. Não havendo mais pauta a ser tratada na
presente Ordem do Dia, a partir de 01h30min01s da gravação, o SR. PRESIDENTE passou
para a EXPLICAÇÃO PESSOAL e, conforme livro de inscrição, concedeu a palavra aos
Nobres Edis inscritos. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA usou da palavra a partir de
01h30min18s da gravação. O VER. CLÁUDIO DO PRADO MORAES a partir de 01h39min03s
da gravação. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO a partir de 01h48min54s da gravação. O VER.
RODOLFO RODRIGUES MARCONDES a partir de 01h57min04s da gravação. O VER.
EDILSON APARECIDO DOS SANTOS a partir de 02h01min28s da gravação. Ninguém mais se
manifestando, e nada mais havendo a tratar, a partir de 02h05min03s da gravação, o SR.
PRESIDENTE 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 09 de Março de 2020.
PRESIDENTE

:

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

