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              ATA DA 7ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 05 de Abril de 2021 - 1º Período da 18ª Legislatura. Aos cinco 
dias do mês de Abril do ano dois mil e vinte e um, no edifício sede deste Poder Legislativo, 
realizou-se a Sétima 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. Em 00min26s da gravação, a Srª. Presidente 
solicitou um minuto de silêncio em solidariedade a todas as vítimas do Covid-19 de nossa 
cidade, ao Policial Militar Marcos Roberto de Camargo, a todas as famílias que sofrem em luto. 

Retomando a partir de 02min05s da gravação, a SRA. PRESIDENTE submeteu a ata da 
sessão anterior à discussão e votação, a qual foi aprovada por unanimidade, ou seja, onze 
votos, sem preceder manifestação. Ato contínuo, registrou agradecimentos ao Presidente da 
Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, Ver. Otto Rezende, e demais representantes das 
Câmaras Municipais da região pela realização da Frente Legislativa Intermunicipal, 
parabenizando o mencionado parlamentar por esta iniciativa e agradecendo ao Sr. 1º 
Secretário, Ver. Lourenço Francisco de Oliveira Júnior, representando o Legislativo 
Salesopolense nesta oportunidade e durante esta sessão, explanaria os temas tratados. A partir 
de 03min39s da gravação solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura das matérias 

do EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus respectivos despachos: PROJETO DE 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2021 (Dispõe sobre APROVAÇÃO das Contas e Balanço 
Geral da Prefeitura Municipal  de Salesópolis, relativos ao exercício de 2017), de autoria da 
Comissão de Finanças e Orçamento, seguido do RELATÓRIO-PARECER da mesma 
Comissão, contrariando a posição do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
(Processo TC 6717/989/16) – desp.: À Ordem do Dia da próxima sessão para única discussão 
e votação; e PARECER da Comissão de Finanças e Orçamento Nº. 007 – referente ao 
Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Salesópolis, relativo ao mês de fevereiro de 2021 
– desp.: Arquive-se, plenário ciente. Terminada a leitura, a partir de 16min15s 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 16min39s da 
gravação, contudo, aos 18min47s da gravação, a Presidente interveio e informou ao orador que 
a matéria por ele tratada no momento não constava na pauta do expediente, por isso, deveria 
abordá-la na explicação pessoal. O orador quis entender o motivo da impossibilidade de tratar 
da matéria que estava falando, sendo que semana passada ocorreu manifestação de outro 
Vereador que não constava na pauta do expediente. Em resposta, a Presidente explicou que 
semana passada teria iniciado a sessão falando sobre a área da saúde, já nesta sessão, ela 
iniciou falando sobre a participação do Ver. Lourenço na reunião da Frente Legislativa 
Intermunicipal. Esclarecendo a questão, o orador perguntou se não poderia continuar para 
encerrar. A Presidente perguntou se teria mais alguma matéria além da saúde para falar. O 
orador informou que teria outras. A Presidente, então, pediu que continuasse na explicação 

pessoal. O orador pediu desculpa e agradeceu. Em seguida, o VER. VER. LOURENÇO 

FRANCISCO DE OLIVEIRA JÚNIOR usou da palavra  partir de 19min56s da gravação. Após, a 
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SRA. PRESIDENTE em exercício falou a partir de 27min09s da gravação. Não havendo mais 

oradores inscritos, a partir de 27min41s da gravação, a SRA. PRESIDENTE em exercício 

passou para a ORDEM DO DIA e não havendo pauta a ser tratada, comunicou que está 

prevista para a próxima sessão, única  discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo 

nº 001/2021 - Dispõe sobre aprovação das contas e balanço geral da Prefeitura Municipal  de 
Salesópolis, relativos ao exercício de 2017, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, 
seguido do parecer da mesma comissão, contrariando a posição do Egrégio Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo (processo tc 6717/989/16). A partir de 28min41s 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. PAULO CÉZAR MONTEIRO 

a usou a partir de 29min06s da gravação. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO a partir de 

38min24s da gravação. A PRESIDENTE a partir de 43min54s da gravação. O VER. RAÍ 

SAYLON DE PAULA RIBEIRO (Rebecca Barbosa) a partir de 46min04s da gravação, contudo, 
a Presidente interveio aos 57min30s da gravação, alertando ao orador que a matéria ora tratada 
era assunto da pauta do expediente, portanto, não poderia ser abordada na explicação pessoal, 

após, o orador retomou sua fala. O VER. MARCO AURÉLIO VENTURA a partir de 58min10s 

da gravação. A PRESIDENTE a partir de 01h04min50s da gravação. O VER. VER. 

LOURENÇO FRANCISCO DE OLIVEIRA JÚNIOR a partir de 01h05min33s da gravação. Após 

passar a Presidência ao Ver. Lourenço, a VERª. DÉBORA APRECIDA RODRIGUES BORGES 
a partir de 01h14min10s da gravação usou da palavra. Retomando a Presidência a partir de 

01h23min15s da gravação e não havendo mais oradores inscritos, a SRA. PRESIDENTE em 
exercício 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 05 de Abril de 2021. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  :    
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
                     A Ata supra foi  ______________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
12 de Abril de 2021.   
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