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              ATA DA 8ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 12 de Abril de 2021 - 1º Período da 18ª Legislatura. Aos doze 
dias do mês de Abril do ano dois mil e vinte e um, no edifício sede deste Poder Legislativo, 
realizou-se a Oitava 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. Constantando a presença do 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal nesta Sessão, a Presidente o convidou para sentar 
junto a Mesa, o qual prontamente se sentou. Após, 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. A partir de 01min23s 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: 

REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 024 – Informar se adotou 
providências junto a EDP Bandeirante Energias do Brasil, a Agência Nacional de Energia 
Elétrica e os demais órgãos fiscalizadores, acerca da constante falta de energia elétrica na 
área rural de nosso município, em caso positivo, quais foram e, em caso negativo, o pretende 
fazer, de autoria do Ver. Claudinei José de Oliveira; 025 – Informar se as obras dos Ginásios 
de Esporte do Distrito de Nossa Senhora do Remédio e do Centro Esportivo e Recreativo 
Expedicionário Benedito da Fonseca – CEREBF foram concluídas, em caso positivo, informar 
quando e enviar cópia do termo de encerramento de obra, em caso negativo, esclarecer o que 
resta, os valores a serem pagos, prazo de sua conclusão e enviar cópia do novo cronograma, 
de autoria do Ver. Claudinei José de Oliveira; 026 – Informar se a obra de pavimentação da 
Rua Sebastião Soares Leite foi concluída, em caso positivo, esclarecer se existe garantia e o 
prazo dela, bem como informar o nome da empresa responsável pela manutenção ao redor dos 
pontos de verificação de esgoto dessa via, de autoria do Ver. Marco Aurélio Ventura; 027 – 
Determinar ao setor competente, vistoriar a recém concluída obra de pavimentação asfáltica no 
Bairro da Grama e, após, informar as medidas que serão realizadas decorrentes do problema 
com infiltração de água, de autoria do Ver. Claudinei José de Oliveira; 028 – Enviar um relatório 
discriminado as obras em nosso município que estão paralisadas e as iniciadas neste ano, os 
valores pagos e o valor total de cada uma, o motivo das paralisações, as empresas 
responsáveis e a origem dos recursos, de autoria do Ver. Claudinei José de Oliveira; 029 – 
Informar quantas multas de trânsito foram aplicadas em 2020 estão sendo enviadas aos 
proprietários dos veículos agora, a legalidade desse ato em face do Código de Trânsito 
Brasileiro, as razões que fundamentaram o envio desses multas após um ano da notificação, o 
responsável pela postagem dos documentos para envio aos proprietários e os responsáveis 
pelas análises dos recursos, bem como a previsão de arrecadação com essas multas, de 
autoria do Ver. Claudinei José de Oliveira – desps.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES 
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 053 – Para que a Secretaria Municipal de Turismo, 
Cultura e Esporte, em conjunto com a Associação Pró Turismo – Protur, Conselho Municipal de 
Turismo – COMTUR e a Associação Comercial da Estância Turística de Salesópolis – Acets, 
realize uma reunião envolvendo Vereadores, feirantes e demais interessados, com o fim de 
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estudar medidas de implantação para retomar as atividades da feira noturna, de autoria do Ver. 
Paulo Cézar Monteiro; 054 – Interceder junto a Companhia de Saneamento Básico do Estado 
de São Paulo – Sabesp, com o fim de estender rede de água e esgoto no Km 1 da Estrada da 
Usina e nas Ruas João Hidalgo I e II, de autoria do Ver. Claudinei José de Oliveira; 055 – 
Interceder junto ao Consórcio de Desenvolvimento do Alto Tietê – Condemat, com a finalidade 
de solicitar ao Excelentíssimo Governador do Estado de São Paulo, João Dória, a inclusão de 
funcionários de supermercados, em especial, os operadores de caixa, no grupo prioritário de 
vacinação contra a Covid-19, de autoria do Ver. Cristian Luiz Candelária; 056 – Determinar ao 
setor competente, realizar a manutenção da Estrada Santa Cruz das Palmeiras 
(Mandioquinha), especialmente, seus trechos críticos, bem como a manutenção da ponte 
localizada nessa mesma estrada, de autoria do Ver. Cristian Luiz Candelária; 057 – Determinar 
ao setor competente, realizar a manutenção das ruas não asfaltadas no Bairro Fartura e dos 
Buenos, em especial, as localizadas nos Loteamentos do Narciso e do Prolop, ambos no Bairro 
Fartura, e no Loteamento do Zé Cândido, Bairro dos Buenos, melhorando o acesso dos 
moradores a suas residências, de autoria do Ver. Marco Aurélio Ventura; 058 – Adotar as 
medidas necessárias visando a manutenção da Estrada do Aterrado, desde seu início no Bairro 
Fartura até o trecho onde se localiza a Igreja do Roque; da Travessa Expedicionário Benedito 
da Fonseca e da Rua João Hidalgo, ambas no Bairro Totozinho Cardoso, de autoria do Ver. 
Lourenço Francisco de Oliveira Junior; – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente. 
Terminada a leitura, a partir de 08min19s da gravação,  a SRA. PRESIDENTE em exercício 
concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA usou da 
palavra a partir de 08min41s da gravação. O VER. PAULO CÉZAR MONTEIRO a partir de 
16min20s da gravação. A SRA. PRESIDENTE a partir de 22min31s da gravação. O MARCO 
AURÉLIO VENTURA a partir de 23min34s da gravação. O VER. LOURENÇO FRANCISCO 
DE OLIVEIRA JÚNIOR a partir de 28min59s da gravação. Não havendo mais oradores 

inscritos, a SRA. 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 2017, de que trata o Processo TC Nº 6717/989/16, lembrando que o Parecer 
da Comissão de Finanças e Orçamento seguido do respectivo PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 001/2021 (Dispõe sobre a aprovação das Contas e Balanço Geral da 
Prefeitura Municipal de Salesópolis, relativos ao exercício de 2017), 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 Vanderlon Oliveira Gomes, atual Prefeito Municipal e também Gestor 
Responsável pelas Contas de 2017, 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 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 quórum para rejeição do Parecer Prévio do Tribunal 
de Contas do Estado, deveria ser a maioria qualificada, ou seja, oito votos. Feitos os devidos 
esclarecimentos, a SRA. PRESIDENTE em exercício concedeu, primeiramente, a palavra ao 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR VANDERLON OLIVEIRA GOMES, Gestor das Contas 
Municipais de 2017, ou seu Procurador constituído, reiterando-lhe que teria trinta minutos 
improrrogáveis para manifestação, sendo que o seu PROCURADOR, DR. ANDRÉ RICARDO 
DA SILVA,  usou-a a partir de 37min59s da gravação. Em seguida, SRA. PRESIDENTE em 
exercício colocou em discussão o PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2021 
(Dispõe sobre aprovação das Contas e Balanço Geral da Prefeitura Municipal de Salesópolis, 
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relativos ao exercício de 2017), de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento. O VER. 
PAULO CÉZAR MONTEIRO usou da palavra a partir de 01h07min10s da gravação. O VER. 
MARCO AURÉLIO VENTURA a partir de 01h15min38s da gravação. O VER. EDILSON 
APARECIDO DOS SANTOS a partir de 01h18min31s da gravação. O VER. LOURENÇO 
FRANCISCO DE OLIVEIRA JÚNIOR a partir de 01h25min18s da gravação. O VER. CRISTIAN 
LUIZ CANDELÁRIA a partir de 01h38min01s da gravação. O VER. SAYLON DE PAULA 
RIBEIRO a partir de 01h53min24s da gravação. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA a 
partir de 02h03min17s da gravação. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO a partir de 
02h19min07s da gravação. A partir de 02h24min31s da gravação, a SRª. PRESIDENTE 
suspendeu a sessão por 10 (dez) minutos, retornando-a a partir de 02h36min18s da gravação. 
O VER. WALACE BRAGA QUIRINO a partir de 02h36min32s da gravação. O VER. 
SEBASTIÃO DE SOUZA a partir de 02h43min25s da gravação. Passando a Presidência ao 
Ver. Lourenço, a VERA. DÉBORA APARECIDA RODRIGUES BORGES usou da palavra a 
partir de 02h45min26s da gravação, retomando a Presidência após o seu uso. Ninguém mais 
se manifestando, a SRA. PRESIDENTE em exercício, como já registrado, esclareceu 
novamente que o Gestor das Contas 2017, teria o prazo de quinze minutos improrrogáveis 
para, novamente, usar a tribuna, para fazer novos esclarecimentos e dirimir eventuais dúvidas. 
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR VANDERLON OLIVEIRA GOMES, Gestor das Contas 2017, 
usou a palavra a partir de 02h53min30s da gravação. Aos 03h08min31s da gravação a SRA. 
PRESIDENTE em exercício 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, 
e, concluída a votação  proclamou seu resultado aos 03h10min01s da gravação, ou seja, 
aprovado por nove votos favoráveis a dois contrários dos Vers. Lourenço Francisco de Oliveira 
Júnior e Raí Saylon de Paula Ribeiro. Em seguida, a partir de 03h10min17s da gravação, a 
SRA. PRESIDENTE solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura dos Pareceres CJR 
Nº 005 e CFO Nº 008/21, ambos recomendando o prosseguimento na tramitação da 
PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO Nº 001/21 (Altera o §1º e inclui o 
§3º ao Artigo 25 da Lei Orgânica da Estância Turística de Salesópolis e dá outras 
providências), também de autoria de 1/3 dos membros do Poder Legislativo Salesopolense. 
Terminada a leitura, a partir de 03h12min55s da gravação, o SR. PRESIDENTE submeteu à 
primeira discussão e votação a PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO 
Nº 001/21, a qual também foi aprovada em primeiro turno por unanimidade, sem preceder 
manifestação. Sendo aprovada em primeiro turno, a partir de 01h49min26s da gravação, o SR. 
PRESIDENTE comunicou que referida Proposta de Emenda à LOMS constará da pauta da 
Ordem do Dia da 10ª Sessão Ordinária, para deliberação em segundo turno. Não havendo 

mais pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia, 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 03h15min53s da gravação. O VER. 
EDILSON APARECIDO DOS SANTOS a partir de 03h20min55s da gravação. O VER. 
LOURENÇO FRANCISCO DE OLIVEIRA JÚNIOR a partir de 03h25min53s da gravação. A 
SRA. PRESIDENTE a partir de 03h27min21s da gravação. 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). 
 

http://www.camarasalesopolis.sp.gov.br/
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       Sala Ver. Antonio Paulino de Miranda Júnior, em 12 de Abril de 2021. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  :    
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
                     A Ata supra foi  ______________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
19 de Abril de 2021.   


