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ATA DA 10ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 26 de Abril de 2021 - 1º Período da 18ª Legislatura. Aos vinte e
seis dias do mês de Abril do ano dois mil e vinte e um, no edifício sede deste Poder Legislativo,
realizou-se a Décima 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 01min09s 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 011/2021 encaminhando
o PROJETO DE LEI Nº 010/2021 (Dispõe sobre a alteração de metas e valores, diretrizes ao
PPA 2018/2021, LDO para 2021, abertura de Crédito Adicional Especial de R$ 517.075,23 ao
Orçamento de 2021 e dá outras providências), relativo a recurso a ser liberado pelo DADETUR
e Ministério da Agricultura, para Revitalização da Praça da Igreja Matriz e Aquisição de Patrulha
Agrícola – desp.: Aguarde-se os pareceres das comissões competentes; REQUERIMENTOS
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 034 – Enviar cópia do Relatório do FUMTUR entre
março/2020 e março/2021, bem como um relatório informando quanto tempo os atrativos
turísticos do município estão fechados, os atrativos oficiais que trabalham com voucher e
comparativo de visitas entre março/2019 e março /2020, da Verª. Débora Aparecida Rodrigues
Borges e outros; 035 – Informar se incluiu a Rua Padre Manoel na operação emergencial de
tapa-buracos nos cronogramas de trabalhos da Prefeitura Municipal e de recapeamento das
vias públicas da cidade, conforme Indicação Nº 004/2021, de autoria dos Vers. Lourenço
Francisco de Oliveira Júnior e Mário Barbosa Pinto; 036 – Informar por que ainda não foram
reinstaladas as lixeiras na Avenida Victor Wuo; 037 – Que, após consultar a Secretaria
Municipal de Saúde e/ou Diretoria da Santa Casa de Misericórdia Frederico Ozanan, informe se
o Médico Plantonista pode solicitar pela realização de exames no próprio município e, em caso
positivo, quais são os exames disponibilizados neste município, ambos de autoria do Ver. Raí
Saylon de Paula Ribeiro; 038 – Prestar informações a respeito da contratação de mais um
médico, enfermeiros e auxiliares para atender na Santa Casa local, de autoria do Ver. Claudinei
José de Oliveira; 039 – Informar se existe possibilidade de utilizar recurso financeiro do próprio
orçamento ou de emenda parlamentar para investir na melhoria do galpão da reciclagem, onde
funciona, atualmente, a COOPERARES e, em caso positivo, enviar projeto de lei autorizando a
realização desta benfeitoria, de autoria dos Vers. Mário Barbosa Pinto e Paulo Cézar Monteiro;
e 040/2021 – Prestar informações sobre a construção de um centro multidisciplinar, com
recursos provenientes da Emenda Parlamentar Nº 2018.223.028, no valor de R$ 400.000,00, as
medidas adotadas e o que falta, bem como a previsão de seu início e término, da Verª. Débora
Aparecida Rodrigues Borges – desps.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao
Sr. Prefeito Municipal Nºs: 068 – Determinar ao setor competente, realizar publicações
valorizando a cultura, a gastronomia, artesanato, artes e literatura de nosso município nas redes
sociais da Prefeitura Municipal, bem como publicar, diariamente, fotos do acervo histórico, dos
pontos turísticos e belezas naturais, exaltando-os e conscientizando que o momento não é o
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adequado para visita, porém, tão logo possível, será um prazer recebê-los, de autoria dos Vers.
Débora Aparecida Rodrigues Borges e Marco Aurélio Ventura; 069 – Determinar ao setor
competente, instalar um Posto de Entrega Voluntária – PVE de materiais recicláveis na altura
do Km 84,5 da Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura, Bairro do Alegre, próximo a entrada
da Estrada dos Moraes; 070 – Determinar ao setor competente, incluir no cronograma de
instalação e troca de luminárias de nosso município, a instalação de duas luminárias na altura
do Km 84,8 da Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura, Bairro do Alegre, próximo a placa de
parada de ônibus, ambas de autoria do Ver. Paulo Cézar Monteiro; 071 – Determinar ao setor
competente, inspecionar a Estrada do Serrote, que liga Salesópolis a Guararema, atualmente
em péssimas condições de tráfego; 072 – Determinar ao setor competente, inspecionar a
Estrada da Lagoinha, atualmente em péssimas condições de tráfego, adotando as medidas
para sua melhoria, ambas de autoria do Ver. Raí Saylon de Paula Ribeiro; 073 – Determinar ao
setor competente, incluir a manutenção da lombada da Rua São Cristóvão no cronograma de
trabalhos, próximo a entrada da estação de tratamento de água da SABESP; 074 – Determinar
a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Meio Ambiente, Agronegócios e Regularização
Fundiária agendar uma reunião nesta Casa de Leis, preferencialmente, após as 14 horas do dia
10 de maio, com a Comissão de Recursos Naturais e Meio Ambiente deste Legislativo, com a
finalidade de prestar informações sobre os processos de regularização fundiária e outros
assuntos pertinentes, ambas de autoria do Ver. Claudinei José de Oliveira; 075 – Determinar ao
setor competente, retomar o serviço de limpeza do Córrego Fartura, de autoria do Ver. Cristian
Luiz Candelária; 076 – Determinar ao setor competente, realizar trabalho de capinação,
roçagem e limpeza na Rua Sebastião Soares Leite, Bairro Fartura; 077 – Determinar ao setor
competente, identificar os pontos com falta de luminárias da Rua Armindo Soares de Campos e
adotar providências para sua instalação; 078 – Determinar ao setor competente, encaminhar
projeto de lei dispondo sobre a alteração de denominação de todo o trecho urbano da Estrada
da Barra para Rua Armindo Soares de Campos; 079 – Determinar ao setor competente, realizar
um trabalho de conscientização com os moradores das proximidades do Clube SACI, acerca do
descarte adequado de lixo comum e lixo reciclado, todas de autoria do Ver. Mário Barbosa
Pinto; 080 – Determinar ao setor competente, realizar um estudo com o fim de destinar recurso
no orçamento do município para pagar auxílio mensal à COOPERARES – Cooperativa dos
Recicladores de Salesópolis, de autoria dos Vers. Mário Barbosa Pinto e Paulo Cézar Monteiro;
081 – Determinar a Secretaria Municipal de Obras, realizar serviço de limpeza e
desassoreamento no córrego localizado na altura do Nº 90 da Estrada dos Rodrigues,
coordenadas F26W-QQ e também, em um futuro próximo, canalizar referido córrego, de autoria
do Ver. Edilson Aparecido dos Santos; 082 – Determinar ao setor competente, adotar as
providências cabíveis com relação ao buraco de mais de dois metros de profundidade e a caixa
de esgoto sem tampa, localizados na Travessa João Cardoso do Nascimento, Bairro Bragança,
de autoria do Ver. Lourenço Francisco de Oliveira Júnior; 083 – Adotar as providências
necessárias, com o fim de solicitar os implementos agrícolas previstos na Portaria 3.071, de 07
de dezembro de 2020, publicada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, de autoria dos
Vers. Lourenço Francisco de Oliveira Júnior e Raí Saylon de Paula Ribeiro; e 084/2021 –
Utilizar do seu prestígio junto ao Deputado Estadual André do Prado, objetivando solicitar apoio
ao Governo do Estado, para liberação de cestas-básicas ao município de Salesópolis, através
do Programa “Alimento Solidário”, do Fundo Social de Solidariedade do Estado, de autoria do
Ver. Edilson Aparecido dos Santos e outros – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente;
RELATÓRIO DA OUVIDORIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, relativo ao 1º
Trimestre/2021, de autoria do Ouvidor Legislativo – Ver. Paulo Cézar Monteiro; EDITAL de
Processo Seletivo Simplificado Nº 002/2021/Processo Administrativo Nº 004/2021, do
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Consórcio Intermunicipal Três Rios, destinado a contratação, pelo Regime Celetista, de acordo
com a Constituição Federal, Ato Normativo Nº 005/2009 e demais legislações pertinentes –
desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, a partir de 12min13s da gravação, a
SRA. PRESIDENTE em exercício concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. RAÍ
SAYLON DE PAULA RIBEIRO (Rebecca Barbosa) usou da palavra a partir de 12min33s da
gravação. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO a partir de 17min32s da gravação. O VER.
PAULO CÉZAR MONTEIRO usou da palavra a partir de 25min45s da gravação. O VER.
CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA a partir de 34min31s da gravação. O VER. EDILSON
APARECIDO DOS SANTOS a partir de 44min36s da gravação. O VER. LOURENÇO
FRANCISCO DE OLIVEIRA JÚNIOR a partir de 49min29s 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 57min18s da gravação.
Retomando a presidência a partir de 01h06min44s da gravação e não havendo mais oradores
inscritos, a SRA. PRESIDENTE em exercício usou da palavra reportando-se ao Edital de
Processo Seletivo Simplificado do Consórcio Intermunicipal Três Rios, informando sobre as
vagas, locais e horários de inscrição e, ato contínuo, passou para a ORDEM DO DIA e,
considerando que na 8ª Sessão Ordinária, realizada no dia doze de abril, já foram lidos os
Pareceres relativos à Proposta de Emenda à Lei Orgânica Nº 001/20 (Altera o §1º e inclui o §3º
ao Artigo 25 da Lei Orgânica da Estância Turística de Salesópolis e dá outras providências), de
autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal e Ver. Paulo Cézar Monteiro, quando também
ocorreu a primeira discussão e votação desta matéria. Aos 01h08min46s da gravação a SRA.
PRESIDENTE em exercício submeteu referida Emenda à segunda e última discussão e
votação, a qual foi aprovada por unanimidade, ou seja, onze votos, sem preceder manifestação.
Não havendo mais pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia, a partir de 01h10min35s 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. RAÍ
SAYLON DE PAULA RIBEIRO (Rebecca Barbosa) usou da palavra a partir de 01h10min57s
da gravação. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO a partir de 01h25min53s da gravação. O VER.
WALACE BRAGA QUIRINO a partir de 01h33min26s da gravação. A SRA. PRESIDENTE em
exercício a partir de 01h35min49s da gravação e, retomando com a ordem de inscrição,
concedeu a palavra ao VER. PAULO CÉZAR MONTEIRO que a usou da palavra a partir de
01h37min09s da gravação. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA a partir de 01h42min49s
da gravação. O VER. EDILSON APARECIDO DOS SANTOS a partir de 01h56min08s da
gravação. O VER. MARCO AURÉLIO VENTURA a partir de 02h02min52s da gravação. O
VER. LOURENÇO FRANCISCO DE OLIVEIRA JÚNIOR que a usou a partir de 02h09min27s
da gravação. Não havendo mais oradores inscritos a partir de 02h16min00s 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 26 de Abril de 2021.
PRESIDENTE

:

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

