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ATA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 26 de Fevereiro de 2018 - 2º Período da 17ª Legislatura. Aos
vinte e seis dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e dezoito, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis, sob a
presidência do Vereador Nilson Satolu Imamura e secretariada pelos Vereadores Edney
Campos dos Santos e Edilson Aparecido dos Santos – 1º e 2º Secretários, respectivamente.
Às dezenove horas, horário regimental, o Sr. 2º Secretário procedeu a verificação da presença,
constatando-se a presença dos Vereadores: Claudinei José de Oliveira, Cláudio do Prado
Moraes, Débora Aparecida Rodrigues, Edson Lopes Cerqueira, Mário Barbosa Pinto, Paulo
Cézar Monteiro – Vice-Presidente, Rodolfo Rodrigues Marcondes e Sérgio dos Santos, 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 dez votos, haja vista que o Sr. Presidente não
votou, sem preceder manifestação. Dando prosseguimento aos trabalhos, a partir de 01min07s
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:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 003/2018 (Suprime o Parágrafo 1º do Art. 11 da Resolução nº
420, de 5 de novembro de 2002 – Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal
da Estância Turística de Salesópolis e dá outras providências), de autoria da Mesa Diretora;
REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 022 – Informar quando ocorreu a
dedetização e desratização das creches e escolas municipais, discriminando o valor de gasto
em cada escola, bem como informe quando realizaram a limpeza das caixas d´água nestes
mesmos locais, da Verª. Débora Aparecida Rodrigues e outros; 023 – Enviar uma lista
contendo o nome de todas as estradas rurais, nas quais efetivamente foram realizadas
manutenções no ano de 2017, suas respectivas datas de realização e objetivos, bem como
cópia do cronograma do ano de 2017, acerca destas manutenções, dos Vers. Débora
Aparecida Rodrigues e Mário Barbosa Pinto; 034 – Informar quais medidas está adotando junto
à Empresa Radial, objetivando melhor prestação de serviço no transporte intermunicipal,
atendendo os usuários, especialmente e de imediato, no tocante aos horários e superlotação,
seguidamente quanto a limpeza dos ônibus, nos enviando documentos comprobatórios acerca
da solução dos problemas, do Ver. Mário Barbosa Pinto e outros; 035 – Prestar informações
acerca das medidas adotadas para o pleito do recurso ofertado pelo Ministério do Turismo,
visando a realização de eventos gratuitos tradicionais, e enviar cópia dos projetos
apresentados, da CACIT – Comissão de Agricultura, Comércio, Indústria e Turismo; 036 –
Informar sobre o uso do espaço público, onde estão instaladas duas empresas funerárias, e
enviar cópia dos documentos que autorizam esta utilização, Ver. Mário Barbosa Pinto; 037 –
Determinar ao setor competente, informar onde estão sendo publicados os Editais de Licitação
da Prefeitura da Estância Turística de Salesópolis, bem como o prazo entre a publicação e a
realização da licitação, Ver. Mário Barbosa Pinto; 038 – Prestar informações acerca da
quantidade e nomes dos dentistas que atendem pelo setor público de nossa cidade, quantos
são concursados pelo Estado de São Paulo e pelo Município de Salesópolis, se todos estão
atendendo, quais seus horários, locais, dias de atendimento e quantos pacientes cada um
deles atende por dia, do Ver. Rodolfo Rodrigues Marcondes; 039 – Prestar informações
relacionadas em seis itens, acerca da obra que está sendo realizada na Estrada da Petrobras,
do Ver. Cláudio do Prado Moraes; 040 – Encaminhar uma lista dos empregados públicos
municipais que recebem adicional de insalubridade, o cargo que ocupam e suas funções, grau
de risco de exposição e o percentual de pagamento de insalubridade, além de informar se
existem determinações judiciais para pagamento deste adicional e, se há processos
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administrativos ou judiciais em andamento para este fim, do Cláudio do Prado Moraes; 041 –
Encaminhar cópia do projeto das lixeiras e, se houver, também do processo de licitação, bem
como informar se há previsão para a instalação, da CACIT – Comissão de Agricultura,
Comércio, Indústria e Turismo; 042 – Prestar informações relacionadas em quatro itens, sobre o
atual caso de vários médicos que deixaram de atender o sistema de saúde municipal, e o
planejamento pela administração para evitar novas evasões, do Ver. Claudinei José de Oliveira;
043 – Prestar informações relacionadas em quatro itens, acerca dos locais e vagas para
educação infantil, na fase maternal, do Ver. Claudinei José de Oliveira; 044 – Esclarecer sobre
o que está sendo feito para solucionar o problema do transporte para APAE de Mogi das
Cruzes, e o motivo de a administração não atender essas criança, bem como o prazo para que
sejam atendidas, do Ver. Claudinei José de Oliveira; 045 – Informar quem são os atuais
membros do Controle Interno da Prefeitura Municipal, e encaminhar todos os
relatórios/documentos elaborados pelo Sistema de Controle Interno no ano de 2017, plano de
ação de 2018, bem como as medidas adotadas pelo Chefe do Executivo quanto aos
apontamentos deste sistema, do Mário Barbosa Pinto; e 046/18 – Informar quais providências
estão sendo adotadas para a migração/transformação do cargo de Auxiliar de Enfermagem para
Técnico de Enfermagem, cujas ocupantes realizam as funções de técnico, do Ver. Rodolfo
Rodrigues Marcondes – desp.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr.
Prefeito Municipal Nºs: 044 - Determinar ao setor competente, a roçagem e limpeza na Rua
Prefeito Antônio Rodrigues de Camargo, Jardim Nidia, do Ver. Sérgio dos Santos; 046 Determinar ao setor competente, realizar a manutenção da Rua Expedicionário Benedito da
Fonseca, Bairro Totozinho Cardoso, bem como realizar a limpeza na, popularmente conhecida,
Quadra da Petrobras, localizada na mesma rua, do Ver. Sérgio dos Santos; 047 - Determinar
ao setor competente, realizar a limpeza do Jardim Nídia e Bairros Fartura, Totozinho Cardoso,
entre outros, do Ver. Sérgio dos Santos; 048 - Determinar à Secretaria Municipal de Turismo,
Cultura e Esporte que, através da Diretoria de Esporte, realize um campeonato de futebol de
campo na Vila Bragança, denominando-o de “Copa Alexandre o Grande Português”,
homenageando um dos colaboradores do esporte desta cidade, do Ver. Edilson Aparecido dos
Santos; 049 – Determinar ao setor competente, realizar o patrolamento e devidos serviços de
condução de águas pluviais, bem como o cascalhamento da Rua José de Carvalho, Bairro Nhá
Luz, do Ver. Edney Campos dos Santos; 050 – Determinar ao setor competente, adotar as
providências necessárias, objetivando a manutenção e limpeza da Travessa Aleixo de Miranda,
área central da cidade, próxima a Escola Estadual Professora Olga Chakur Farah e Casa da
Agricultura, do Ver. Edney Campos dos Santos; 051 – Determinar ao departamento jurídico
municipal, analisar a possibilidade de instituir lei, dispondo sobre o programa de recuperação de
créditos fiscais – REFIS, para este ano, no Município da Estância Turística de Salesópolis, do
Ver. Cláudio do Prado Moraes; 052 – Determinar ao setor competente, que realize uma reunião
aberta ao público, junto com esta Casa de Leis e representantes da empresa RP NET,
responsável pela instalação de internet de fibra ótica, objetivando tratar de todas as
informações obscuras para evitar futuros transtornos à Administração Municipal e a população,
do Ver. Claudinei Jose de Oliveira; 053 – Determinar ao setor competente, retirar as lixeiras do
Bairro Nhá Luz e da Estrada Salesópolis-Santa Branca, localizadas, respectivamente, próxima
ao cruzamento da Estrada da Petrobrás e, à entrada do antigo asilo, bem como afixar uma
Placa “Proibido Jogar Lixo” nos locais citados, tal como ocorreu na retirada da lixeira da entrada
da propriedade do Sr. José Dias, do Ver Sérgio dos Santos; e 054/18 – Determinar ao setor
competente, estudar a possibilidade de realizar as provas para os cargos de Professor de
Educação Infantil e de Ensino Fundamental, em horários diferentes, realizando conjuntamente
com uma delas, a do cargo de Professor de Ensino Fundamental Especializado em Educação
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Especial – AEE, dos Vers. Mário Barbosa Pinto e Sérgio dos Santos – desp.: Encaminhe-se,
lidas no Expediente; CARTAZ/CONVITE da Câmara Municipal, para a Audiência Pública do
Plano Diretor Participativo, a realizar-se às dezoito horas do dia quatorze de março, no Plenário
da Câmara Municipal; OFÍCIOS Nºs: 080/2018 – da Secretaria Municipal de Assistência Social,
encaminhando Edital de Convocação do COMAS - Conselho Municipal de Assistência Social,
para Assembléia de Eleição dos membros Representantes da Sociedade Civil e do Poder
Público para o Biênio 2018-2019; da Caixa Econômica Federal Nºs: 071/2018 e 084/18,
informando, respectivamente, o repasse no valor de R$ 226.750,00, tendo o Município de
Salesópolis, se comprometido a aportar, a título de contrapartida, a quantia de R$
250,00, para aquisição de Máquina Retroescavadeira, sendo o prazo previsto para aquisição
em 29 de outubro de 2018; o repasse no valor de R$ 97.500,00, tendo o Município de
Salesópolis, se comprometido a aportar, a título de contrapartida, a quantia de R$
4.375,67, para aquisição de Patrulha Mecanizada, sendo o prazo previsto para aquisição em 28
de dezembro de 2018; Requerimento de Congratulações Nº 65/18, de autoria do Deputado
Estadual Coronel Telhada, pelo Aniversário do Município de Salesópolis, no próximo dia 28 de
fevereiro de 2018 – desp.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, a partir de 23min17s
da gravação, o SR. PRESIDENTE concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER.
RODOLFO RODRIGUES MARCONDES usou da palavra a partir de 23min31s da gravação. O
VER. MÁRIO BARBOSA PINTO a partir de 27min49s da gravação. O VER. CLÁUDIO DO
PRADO MORAES a partir de 32min08s da gravação. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS a partir
de 37min23s da gravação. A VERª. DÉBORA APARECIDA RODRIGUES a partir de 41min29s
da gravação. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA a partir de 48min23s da gravação. O
VER. EDILSON APARECIDO DOS SANTOS a partir de 55min31s da gravação. O VER.
EDNEY CAMPOS DOS SANTOS a partir de 57min00s da gravação. Não havendo mais
oradores inscritos, a partir de 01h03min39s da gravação, o SR. PRESIDENTE passou para a
ORDEM DO DIA e, conforme pauta anunciada na última sessão, comunicou que, nesta data,
seriam julgadas as Contas Municipais do Exercício de 2015, de que trata o Processo TC Nº
2613/026/15, lembrando que o Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento seguido do
respectivo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2018 (Dispõe sobre a aprovação
das Contas e Balanço Geral da Prefeitura Municipal de Salesópolis, relativos ao exercício de
2015), foram lidos, na íntegra, na sessão anterior. Acrescentou que, atendendo ao princípio da
ampla defesa, antes de abrir a discussão aos Nobres Vereadores, de acordo com as
disposições do Regimento Interno, na sessão em que se discutem as contas municipais, é
facultado o uso da tribuna ao Excelentíssimo Senhor Benedito Rafael da Silva, Gestor
Responsável pelas Contas de 2015, para sua manifestação ou de seu Procurador, pelo tempo
de trinta minutos improrrogáveis. Disse ainda que, em seguida, cada Vereador teria o prazo de
quinze minutos para discussão da matéria (Artigo 184, Inciso III, letra “e”) e, após o
pronunciamento destes, o Gestor ou seu Procurador contaria com mais quinze minutos
improrrogáveis para esclarecimentos de eventuais dúvidas. Enfatizou ainda que o quorum para
rejeição do Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado, deveria ser a maioria qualificada,
ou seja, oito votos, conforme dispõe o Artigo 190, Parágrafo 3º, letra “f” do Regimento Interno
desta Casa de Leis. Feitos os devidos esclarecimentos, o SR. PRESIDENTE concedeu,
primeiramente, a palavra ao SENHOR BENEDITO RAFAEL DA SILVA, Gestor das Contas
Municipais de 2015, reiterando-lhe que teria trinta minutos improrrogáveis para manifestação, o
qual a usou a partir de 01h06min42s da gravação. Em seguida, o SR. PRESIDENTE colocou
em discussão o PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2018 (Dispõe sobre
aprovação das Contas e Balanço Geral da Prefeitura Municipal de Salesópolis, relativos ao

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SALESÓPOLIS
Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - Salesópolis/SP
CEP: 08970-000 - Tel\Fax: (011) 4696-1333/1716/1731
Site www.camarasalesopolis.sp.gov.br Email: cmsalesopolis@uol.com.br

continuação da Ata da 3ª Sessão Ordinária, realizada em 26 de Fevereiro de 2018

verso da FL.

4

exercício de 2015), de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento. O VER. SÉRGIO DOS
SANTOS a partir de 01h37min27s da gravação. A VERª. DÉBORA APARECIDA RODRIGUES
usou a palavra a partir de 01h41min13s da gravação. O VER. RODOLFO RODRIGUES
MARCONDES a partir de 01h45min15s da gravação. O VER. PAULO CÉZAR MONTEIRO a
partir de 01h47min33s da gravação. O VER. CLÁUDIO DO PRADO MORAES a partir de
01h50min30s da gravação. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO a partir de 01h53min38s da
gravação. Ninguém mais se manifestando, o SR. PRESIDENTE a partir de 01h57min14s da
gravação, como já registrado, esclareceu que o Gestor das Contas 2015, teria o prazo de
quinze minutos improrrogáveis para, novamente, usar a tribuna, para fazer novos
esclarecimentos e dirimir eventuais dúvidas. O SENHOR BENEDITO RAFAEL DA SILVA,
Gestor das Contas 2015, usou a palavra a partir de 01h57min47s da gravação. Ato contínuo, o
SR. PRESIDENTE, a partir de 02h07min40s da gravação, submeteu à votação o PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2018 (Dispõe sobre aprovação das Contas e Balanço Geral
da Prefeitura Municipal de Salesópolis, relativos ao exercício de 2015), de autoria da Comissão
de Finanças e Orçamento. Neste momento, o VER. SÉRGIO DOS SANTOS requereu a palavra
para encaminhamento de votação, usando-a a partir de 02h08min00s da gravação. Novamente,
o SR. PRESIDENTE submeteu à votação o PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
001/2018 e, terminada, proclamou seu resultado, a partir de 02h12min34s da gravação, ou
seja, que o Projeto de Decreto Legislativo Nº 001/18 foi aprovado por oito votos favoráveis a
três contrários dos Vers. Edney Campos dos Santos, Mário Barbosa Pinto e Nilson Satolu
Imamura. Não havendo mais matéria a ser tratada na presente Ordem do Dia, o SR.
PRESIDENTE comunicou que está prevista para a Ordem do Dia da próxima sessão, única
discussão e votação do Projeto de Lei Nº 006/18 (Dispõe sobre revisão salarial ao pessoal da
Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis e dá outras providências), de autoria da
Mesa Diretora da Câmara Municipal. Ato contínuo e a partir de 02h13min22s da gravação,
passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL e, conforme livro de inscrição, concedeu a
palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. RODOLFO RODRIGUES MARCONDES usou da
palavra a partir de 02h13min38s da gravação. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO a partir de
02h28min42s da gravação. O VER. CLÁUDIO DO PRADO MORAES a partir de 02h36min42s
da gravação. A VERª. DÉBORA APARECIDA RODRIGUES a partir de 02h45min48s da
gravação. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA a partir de 02h56min50s da gravação. O
VER. EDILSON APARECIDO DOS SANTOS a partir de 03h12min08s da gravação. O VER.
EDNEY CAMPOS DOS SANTOS a partir de 03h13min02s da gravação. Não havendo mais
oradores inscritos, a partir de 03h15min37s da gravação, o SR. PRESIDENTE reiterou o
convite para a próxima quarta-feira, dia vinte e oito de fevereiro, para as Solenidades
Comemorativas ao Aniversário da Cidade, lembrando que se iniciará com a Santa Missa, às
oito horas e, na sequência, às dez horas, Sessão Solene na EMEF Mestra Henriqueta. 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 26 de Fevereiro de 2018.
PRESIDENTE

:
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1º SECRETÁRIO :
2º SECRETÁRIO :
A Ata supra foi ______________________ em Sessão Ordinária, realizada em
05 de Março de 2018.

