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ATA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 08 de Fevereiro de 2021 - 1º Período da 18ª Legislatura. Aos oito
dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e vinte e um, no edifício sede deste Poder Legislativo,
realizou-se a Segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis, sob a
presidência da Vereadora Débora Aparecida Rodrigues Borges – Vice-Presidente em exercício
da Presidência, que foi secretariada pelos Vereadores Lourenço Francisco de Oliveira Júnior e
Marco Aurélio Ventura – 1º e 2º Secretários, respectivamente. Às dezessete horas, horário
regimental, o Sr. 2º Secretário procedeu a verificação da presença, constatando-se a presença
dos Vereadores: Claudinei José de Oliveira, Cristian Luiz Candelária, Edilson Aparecido dos
Santos, Mário Barbosa Pinto, Paulo Cézar Monteiro, Sebastião de Souza e Walace Braga
Quirino, e demais membros da Mesa Diretora, totalizando dez Vereadores. Havendo número
legal, a SRA. PRESIDENTE em exercício declarou aberta a sessão e, aos 00min39s da
gravação, lembrou que, em atendimento ao Art. 101, Parágrafo 1º do Regimento Interno desta
casa de Leis, os Líderes de Bancada devem ser definidos até o próximo dia dez. Enfatizou que
já foram apresentados alguns dos Líderes de Bancada, sendo do Partido Social Democrático –
PSD o Ver. Mário Barbosa Pinto, do Democratas – DEM o Ver. Claudinei José de Oliveira, do
Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB o Ver. Walace Braga Quirino, AVANTE o Ver.
Marco Aurélio Ventura, sendo assim, os demais partidos devem apresentar seu líderes até o
próximo dia dez. Com relação à vacinação contra a COVID-19, disse que os Vereadores estão
sendo muito questionados acerca dos critérios adotados e aproveitou para esclarecer que as
vacinas estão sendo liberadas para Salesópolis, conforme dados registrados pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, levantados no último Censo, bem como sendo
seguido o calendário oficial de vacinação. Registrou que, atualmente, estão sendo vacinados os
idosos acima de noventa anos e os acamados, lembrando que todo Estado tem um calendário
oficial e Salesópolis não é diferente. Concluiu parabenizando o Secretário Municipal de Saúde –
Sr. Paulo Arouca Sobreira, bem como a Enfermeira Padrão – Sra. Maria do Prado, à frente da
Vigilância Sanitária, e estão trabalhando arduamente, desenvolvendo um excelente trabalho,
além de, diariamente, atender agendamentos e prestar esclarecimentos pois a população quer
a vacinação, porém a Secretaria Municipal de Saúde deve seguir o calendário oficial e os dados
fornecidos pelo IBGE, parabenizando-os pelo trabalho que estão realizando. Disse que a Mesa
Diretora foi questionada sobre as Comissões Permanentes da Câmara Municipal e que muitas
pessoas declararam desconhecimento acerca da existência delas, informou-os e aproveitando
registra nesta ata que a composição de cada comissão está publicada no site oficial deste
Legislativo. Registrou o nome de cada presidente de comissão para que os interessados em
cada assunto os procurem, conforme segue: COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO PRESIDENTE
- Ver. Mário Barbosa Pinto – PSD, COMISSÃO DE FINANÇAS E
ORÇAMENTO - PRESIDENTE
- Ver. Paulo Cézar Monteiro – PL, COMISSÃO DE
ESTRADAS MUNICIPAIS - PRESIDENTE
- Ver. Walace Braga Quirino – PSDB,
COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, EDUCAÇÃO E SAÚDE - PRESIDENTE Ver. Raí Saylon de Paula Ribeiro – PD, COMISSÃO DE AGRICULTURA, COMÉRCIO,
INDÚSTRIA E TURISMO - PRESIDENTE - Ver. Lourenço Francisco de Oliveira Júnior –
PDT, COMISSÃO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE - PRESIDENTE - Ver.
Raí Saylon de Paula Ribeiro – PDT, COMISSÃO DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO PRESIDENTE
- Ver. Claudinei José de Oliveira – DEM, OUVIDORIA LEGISLATIVA OUVIDOR - Ver. Paulo Cézar Monteiro – PL e OUVIDOR SUBSTITUTO - Ver. Cristian Luiz
Candelária – PL. Elogiando o Presidente e demais membros da Comissão de Finanças e
Orçamento que estiveram na reunião realizada nesta Casa de Leis, sobre a distribuição dos
carnês do IPTU, possibilitando passar informações reais e oficiais aos munícipes. Por fim,
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agradeceu a dedicação dos Nobres Pares nas suas comissões. A partir de 06min02s da
gravação, a SRA. PRESIDENTE em exercício submeteu a ata da sessão anterior à discussão
e votação, a qual foi aprovada por unanimidade, ou seja, onze votos, sem preceder
manifestação, haja vista que neste ínterim o Sr. 2º Secretário registrou a chegada do Ver. Raí
Saylon de Paula Ribeiro (Rebecca Barbosa). A partir de 06min55s da gravação, a SRA.
PRESIDENTE em exercício 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 Nº 001/2021, encaminhando o PROJETO DE LEI Nº
001/2021 (Dispõe sobre áreas especiais de estacionamento controlado de veículos automotores
em vias e logradouros públicos do Município de Salesópolis e dá outras providências) – desp.:
Às Comissões de Justiça e Redação, de Obras, Serviço Público, Educação e Saúde e de
Finanças e Orçamento; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 003 –
Encaminhar o Plano Municipal de Imunização da COVID-19 e, se não houver tal plano, que seja
formatado e nos enviado, bem como nos informe sobre o cronograma de vacinação e uma lista
nominal das pessoas já vacinadas até o momento, contendo, respectivamente, função exercida,
idade e local em que recebeu a imunização, de autoria do Ver. Lourenço Francisco de Oliveira
Júnior; 004 – Informar acerca dos restos a pagar de 2020 que deverá ser assumido pela atual
gestão de 2021; 005 – Informar o destino dos produtos da merenda escolar de 2020 e, se foram
destinados às famílias carentes, qual critério foi utilizado para tal, ambos de autoria do Ver. Raí
Saylon de Paula Ribeiro; 006 – Prestar informações a respeito da concessão de licença para
regularizar a rua denominada extraoficialmente de Sebastião Bueno, Bairro Totozinho Cardoso,
de autoria do Ver. Sebastião de Souza; e 007/2021 – Determinar ao setor competente,
encaminhar cópia do projeto para cobertura da Quadra de Esportes do Centro Comunitário da
Vila Bragança, informar se todas as documentações necessárias para liberação do recurso já
foram encaminhadas ao setor responsável do Governo Estadual e, qual a data prevista para
início da obra, de autoria do Ver. Edilson Aparecido dos Santos – desps.: Aprovados,
encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 010 – Determinar ao
setor competente, realizar a limpeza das guias e sarjetas das Ruas Antonio Aranha, trecho
entre as Ruas Ormando Candelária e Expedicionário Abílio dos Passos, Sebastião Antonio de
Souza e, do Nº 980 até o fim do asfalto da Avenida Victor Wuo, de autoria do Ver. Marco
Aurélio Ventura; 011 – Interceder junto à EDP Bandeirante Energias do Brasil, com o fim de
instalar duas luminárias no Ramal acessado na altura do Km 84 da Rodovia Professor Alfredo
Rolim de Moura, Bairro do Alegre, sendo uma delas na coordenada 588PF23X+9M, e outra na
coordenada 588PF23X+8Q, aproveitando os postes de energia elétrica já existentes, de autoria
da Verª. Débora Aparecida Rodrigues Borges; 012 – Adotar as medidas que se fizerem
necessárias, objetivando a troca das seis luminárias queimadas na extensão da Avenida
Professor Adhemar Bolina – trecho denominado de „Avenida Nova”, bem como de outras da
Avenida Ozaka, nas proximidades do Portal Artístico, e ainda a troca das lâmpadas que não
são compatíveis com iluminação pública, de autoria dos Vers. Lourenço Francisco de Oliveira
Júnior e Walace Braga Quirino; 013 – Interceder junto á EDP Bandeirante Energias do Brasil,
objetivando a poda das árvores que estão encostando-se aos fios da rede elétrica da Estrada
da Nascente e seus ramais, de autoria do Ver. Marco Aurélio Ventura; 014 – Incluir no
cronograma de iluminação pública, a instalação de dezenove luminárias na Rua Nossa Senhora
D‟Ajuda, Bairro Capela Nova, aproveitando os postes existentes nela; 015 – Determinar ao
setor competente, elaborar um estudo para implantar o projeto “Praças Digitais” nas praças do
município, oferecendo acesso gratuito via wi-fi aos usuários de dispositivos móveis; 016 –
Interceder junto ao Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê - CONDEMAT,
além de envidar esforços junto aos Deputados Federal Márcio Alvino e Estadual André do
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Prado, com o fim de angariar recursos para estender a rede de internet na área rural deste
município; 017 – Determinar ao Administrador do Distrito de Nossa Senhora do Remédio e
Diretor Municipal de Obras, que realizem uma inspeção na Estrada Municipal do Itaguassu,
Bairro Itaguassu, com o fim de constatar suas condições e, posteriormente, incluí-la no
cronograma de manutenção de estradas municipais, e que a Prefeitura Municipal passe a
publicar o cronograma de manutenção das estradas rurais em seu site oficial e rede social,
todas de autoria do Ver. Paulo Cézar Monteiro; 018 – Interceder junto ao Departamento de
Estradas e Rodagem – DER, responsável pela Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura, com
o fim de podar as árvores ao longo dessa via, de autoria dos Vers. Marco Aurélio Ventura e
Walace Braga Quirino; e 019/2021 – Adotar as medidas que se fizerem necessárias,
objetivando a manutenção da Rua Pedro Eugênio Bueno, Bairro Totozinho Cardoso, e Rua
Benedito Jacinto, acesso pela estrada da Barra, ambas as ruas de terra e que se encontram em
más condições, de autoria do Ver. Lourenço Francisco de Oliveira Júnior – desps.: Encaminhese, lidas no Expediente. Terminada a leitura, a partir de 14min10s da gravação, a SRA.
PRESIDENTE em exercício concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. PAULO
CÉZAR MONTEIRO usou da palavra a partir de 14min31s da gravação. O VER. EDILSON
APARECIDO DOS SANTOS a partir de 18min17s da gravação. O VER. LOURENÇO
FRANCISCO DE OLIVEIRA JÚNIOR a partir de 22min07s da gravação. Não havendo mais
oradores inscritos, nem pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia, a partir de 26min05s da
gravação a SRA. PRESIDENTE em exercício 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 26min30s da gravação. O VER.
LOURENÇO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR a partir de 32min36s da gravação. Não
havendo interesse dos demais oradores inscritos em fazer uso da palavra, a partir de 34min58s
da gravação a SRA. PRESIDENTE em exercício registrou que, neste ano, o carnê do IPTU
será entregue nas casas. 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
encontra-se disponível no site www.camarasalesopolis.sp.gov.br).

Sala Ver. Antonio Paulino de Miranda Júnior, em 08 de Fevereiro de 2021.
PRESIDENTE

:

1º SECRETÁRIO :
2º SECRETÁRIO :
A Ata supra foi ______________________ em Sessão Ordinária, realizada em
22 de Fevereiro de 2021.

