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              ATA DA 6ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 29 de Março de 2021 - 1º Período da 18ª Legislatura. Aos vinte e 
nove dias do mês de Março do ano dois mil e vinte e um, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Sexta 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 
unânime dos Vereadores: Claudinei José de Oliveira, Cristian Luiz Candelária, Edilson 
Aparecido dos Santos, Mário Barbosa Pinto, Paulo Cézar Monteiro, Raí Saylon de Paula Ribeiro 
(Rebecca Barbosa), Sebastião de Souza  e Walace Braga Quirino, e demais membros da Mesa 

Diretora, totalizando onze Vereadores.  Havendo número legal,  a SRA. PRESIDENTE em 
exercício 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. 

A partir de 01min41s da gravação, a SRA. PRESIDENTE em exercício disse que teceria 
comentários acercada da Área de Saúde do Município, pois, vem sendo questionada por 
munícipes. Disse que buscou informações oficiais para prestar esclarecimentos à população 
bem como aos Nobres Pares, na condição de Presidente e representante deste Legislativo. 
Registrou que os atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde – UBS’s não foram suspensos, 
apenas houve redirecionamento na agenda, devido a necessidade de distanciamento para 
combater o coronavirus. Informou que referidas unidades estão absorvendo algumas demandas 
da Santa Casa com o fim de ajudá-la nesta fase, sendo esta uma decisão tomada em reunião 
entre o Prefeito Municipal, Secretário Municipal de Saúde, Enfermeira Chefe e Médicos. 
Acrescentou que, a partir do próximo dia trinta e um o Dr. Feitosa prosseguiria com o 
atendimento normal. Retomando sobre o redirecionamento dos atendimentos, assunto tratado 
na reunião, disse que a Santa Casa local vem atendendo, em média, cento e dez pacientes por 
dia, sendo que noventa por cento destes estão com síndrome, motivo principal do 
redirecionamento, evitando que os suspeitos não entrem em contato com os positivados. 
Prosseguiu dizendo que fez questão de fazer este registro no início desta sessão, por entender 
que é de suma importância o fluxo de atendimento no manejo clínico e a maneira como está 
sendo feito tanto na Santa Casa quanto nas UBS’s locais. Parabenizou o Secretário Municipal 
de Saúde, os Diretores da Saúde Marco e “Tico” e a Eliane Enfermeira, ressaltando que foram 
muitas medidas novas adotadas e citando como exemplo o caso de uma medicação simples 
que, ao invés de ser feita na Santa Casa, é serviço prestado pela UBS, evitando contato com 
os possíveis positivados naquele hospital. Informou também que no dia vinte e três deste mês 
havia quarenta pessoas suspeitas neste município e, no dia vinte e seis este número subiu para 
setenta e um, sendo, nesta data, apenas uma pessoa internada. Falou da importância de ver o 
lado bom das coisas, enfatizando que a Área de Saúde do município vem sim, fazendo seu 
papel na medida do possível e, se alguém tivesse uma solução plausível, estava certa de que o 
Secretário da Área se disporia a ouvir. Ressaltou a importância do redirecionamento do 
atendimento para separar os suspeitos e não suspeitos da COVID-19, informando que o 
atendimento está sendo normalizado, inclusive com teleatendimento, o que constatou com seu 
próprio pai, declarando entender que é muito fácil criticar, mas, cada um deve fazer um pouco e 
apresentar sugestões para melhoria. Comentou que Salesópolis vem sendo elogiada com 
relação à vacinação, nas redes sociais, e que em Mogi das Cruzes há pessoas que ficam mais 
de três horas esperando pela vacinação, então, muito embora haja falhas, tudo vem sendo 
muito bem feito nesta cidade. Por fim, elogiou todos os funcionários da Área Municipal da 
Saúde, em especial os que estão na linha de frente no combate à COVID-19, bem como elogiou 
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os Vereadores que apresentaram sugestões, como a das tendas que estão sendo utilizadas na 
Santa Casa, pois este é um momento de união. Prosseguindo a partir de 08min45s da 
gravação, 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 LOM Nº 001/21 (Altera o Parágrafo 1º e inclui o Parágrafo 3º no Artigo 25 da Lei 
Orgânica da Estância Turística de Salesópolis e dá outras providências, de autoria da Mesa 
Diretora da Câmara Municipal), de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal de 
Salesópolis, com o objetivo de regulamenta regras para a prática de sessões virtuais em 
tempos de Pandemia e Calamidade Pública – desp.: Às Comissões de Justiça e Redação e de 
Finanças e Orçamento; MENSAGENS do Poder Executivo Nºs: 006/2021 – Encaminhando o 
PROJETO DE LEI Nº 006/2021 (Dispõe sobre a criação do novo Conselho Municipal de 
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção em Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – CACS-FUNDEB, em 
conformidade com ao Art. 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei 
14.113, de 25 de dezembro de 2020) – desp.: Às Comissões de Justiça e Redação, de Obras, 
Serviço Público, Educação e Saúde e de Finanças e Orçamento; e 007/2021 – Encaminhando o 
PROJETO DE LEI Nº 007/2021 (Dispõe sobre a alteração de metas e valores, diretrizes ao 
PPA 2018/2021, LDO para 2021, abertura de Crédito Adicional Especial de R$ 399.594,73 ao 
Orçamento de 2021 e dá outras providências), sobre recursos a serem liberados através de 
Convênio firmado com o Estado de São Paulo, através da SDR, para infraestrutura na Estrada 
da Barra e pavimentação da Rua Vereador João Rozendo Gonçalves – desp.: Às Comissões de 
Justiça e Redação, de Obras, Serviço Público, Educação e Saúde, de Estradas Municipais e de 
Finanças e Orçamento; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 021 – 
Informar as medidas que foram e estão sendo adotadas pela Municipalidade, com relação a 
obra da Passagem do Aterrado, bem como as informações e as ações comunicadas à 
Administração Municipal pelos responsáveis da obra e pelo Departamento de Águas e Energia 
Elétrica – DAEE, de autoria do Ver. Claudinei José de Oliveira; 022 – Informar qual a 
programação de gastos para enfrentamento da Pandemia da COVID-19, relativa a aplicação do 
recurso previsto no Projeto de Lei Nº 005/2021, aprovado por este Legislativo na 5ª Sessão 
Ordinária, bem como encaminhar cópia das atas de registro de preços vigentes, relativas aos 
bens, materiais e serviços adquiridos com este recurso, dos Vers. Marco Aurélio Ventura e 
Débora Aparecida Rodrigues Borges; e 023/2021 – Informar se já foi realizada inspeção na 
ponte de pedestres que liga a Avenida Professor Adhemar Bolina e a Rua José Vitor Ribeiro, 
conforme fotos anexas e, em caso positivo, enviar cópia do parecer técnico e informar as 
medidas que serão adotadas com seus prazos, em caso negativo, informar quando será feita tal 
inspeção, de autoria do Ver. Walace Braga Quirino – desps.: Aprovados, encaminhe-se; 
INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 048 – Determinar ao setor competente, 
vistoriar e adotar as providências cabíveis com relação ao material despejado na Estrada da 
Petrobrás; 050 – Determinar ao setor competente, realizar a limpeza das bocas-de-lobo e da 
canalização do Bairro Padre José;  051 – Interceder junto a EDP Bandeirante Energias do 
Brasil, com o fim de estender a rede de energia elétrica até o trecho que não dispõe deste 
serviço público, na Estrada do Varjão, Bairro Padre José, com início no Sítio Espelho d’Água 
até a entrada da estrada que leva ao Sítio do Senhor Paulino Manoel, conforme requerimento 
protocolado junto àquela concessionária sob Nº 400 128 2993, bem como que seja trocado o 
poste de energia elétrica Nº 12347, que está caindo naquela mesma estrada, todas de autoria 
do Ver. Claudinei José de Oliveira; e 052/2021 – Interceder junto a EDP Bandeirante Energias 
do Brasil e ao setor municipal competente, para que sejam substituídas as lâmpadas queimadas 
por novas, bem como seja feita a poda das árvores e limpeza geral no jardim localizado em 
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frente às Escolas Estadual, de autoria do Ver. Walace Braga Quirino – desps.: Encaminhe-se, 
lidas no Expediente; MOÇÃO DE PROTESTO Nº 002/2021  – Ao CONSÓRCIO UNILESTE e 
ATT ALTO TRANPORTE TIETÊ, diante da superlotação dos ônibus que atendem a Linha 311 
Salesópolis – Mogi das Cruzes, bem como da redução de horários e alteração destes sem aviso 
prévio, além da falta de limpeza/higienização dos veículos e do oferecimento de álcool em gel 
na entrada dos ônibus, especialmente, neste período de Pandemia da COVID-19, e ainda por 
não se conformar à publicação do seu próprio site para que não seja apenas comprometida, 
mas efetivamente faça a parte que lhe compete no combate ao coronavirus, em prol da vida e 
pelo direito de viver dos usuários, garantindo-lhes mais que apenas conforto, mas e 
especialmente qualidade, pontualidade, segurança e saúde, para que de fato a VIDA HUMANA 
seja valorizada, de autoria da Verª. Débora Aparecida Rodrigues Borges e demais Vereadores – 
desp.: Aprovada, encaminhe-se. Terminada a leitura, a partir de 15min18s da gravação,  a 

SRA. PRESIDENTE em exercício concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. 

WALACE BRAGA QUIRINO usou da palavra a partir de 15min55s da gravação. O VER. 

CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA a partir de 17min53s da gravação. O VER. MARCO 

AURÉLIO VENTURA a partir de 25min50s da gravação. Passando a presidência ao 1º 

Secretário – Ver. Lourenço Francisco de Oliveira Júnior, a VERª. DÉBORA APARECIDA 

RODRIGUES BORGES usou da palavra a partir de 28min50s da gravação. Retomando a 

presidência a partir de 37min31s da gravação e não havendo mais oradores inscritos,  a SRA. 

PRESIDENTE em exercício passou para a ORDEM DO DIA e suspendeu a sessão por 

tempo indeterminado, para que as comissões pudessem se reunir e exarar parecer sobre o 
Projeto de Lei Nº 006/2021 (Dispõe sobre a criação do novo Conselho Municipal de 
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção em Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – CACS-FUNDEB, em 
conformidade com ao Art. 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei 
14.113, de 25 de dezembro de 2020)  que, devido sua urgência, exposta em reunião, nesta 
data, pela Sra. Silvana de Fátima Nascimento – Secretária Municipal de Educação, teria que ser 
deliberado nesta sessão. Retomados os trabalhos e constatada a presença dos mesmos 

Vereadores, a partir de 38min16s da gravação,  a SRA. PRESIDENTE em exercício solicitou ao 
Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura do Requerimento de Urgência Especial Nº 002/2021. 

Terminada a leitura, a partir de 41min13s da gravação,  a SRA. PRESIDENTE em exercício 
submeteu o referido requerimento à votação, o qual foi aprovado por unanimidade, ou seja, 

onze votos. Aprovada a urgência especial, a partir de 42min29s da gravação,  a SRA. 

PRESIDENTE solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura do PARECER 
CONJUNTO CJR-COSPES-CFO relativo ao Projeto de Lei Nº 006/2021. Terminada a leitura, a 

partir de 45min16s da gravação,  a SRA. PRESIDENTE em exercício submeteu o Projeto de Lei 
Nº 006/2021 à única discussão e votação, o qual foi aprovado por dez votos, considerando-se 
que a Sra. Presidente não votou em cumprimento ao Artigo 25, II do Regimento Interno desta 
Casa de Leis, sem preceder manifestação. Não havendo mais pauta a ser tratada na presente 

Ordem do Dia, a partir de 46min18s 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. WALACE BRAGA QUIRINO a usou a partir de 46min47s da 

gravação. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA a partir de 49min23s da gravação. A partir 

de 59min59s da gravação a SRA. PRESIDENTE em exercício usou da palavra dando retorno 
ao último orador sobre sua manifestação. Retomando com a ordem de inscrição, concedeu a 

palavra ao VER. EDILSON APARECIDO DOS SANTOS que a usou  a partir de 01h02min11s 

da gravação. O VER. MARCO AURÉLIO VENTURA a partir de 01h04min33s da gravação. 
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Passando a presidência ao 1º Secretário – Ver. Lourenço Francisco de Oliveira Júnior, a VERª. 

DÉBORA APARECIDA RODRIGUES BORGES usou da palavra a partir de 01h12min36s da 
gravação. Retomando a presidência a partir de 01h17min13s da gravação e prosseguindo com 

a ordem de inscrição, a SRA. PRESIDENTE em exercício concedeu a palavra ao VER. 

LOURENÇO FRANCISCO DE OLIVEIRA JÚNIOR que a usou a partir de 01h17min29s da 

gravação. Não havendo mais oradores inscritos a partir de 01h22min06s da gravação a SRA. 

PRESIDENTE em exercício usou da palavra e, ao final, agradeceu a presença dos Nobres 
Pares 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 29 de Março de 2021. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  :    
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
                     A Ata supra foi  ______________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
05 de Abril de 2021.   
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