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              ATA DA 35ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 08 de Novembro de 2021 - 1º Período da 18ª Legislatura. Aos 
oito dias do mês de Novembro do ano dois mil e vinte e um, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Trigésima Quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Salesópolis, sob a presidência da Vereadora Bruna Maria Melo Mingatos Lourenço, que foi 
secretariada pelos Edis 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: Cristian Luiz 
Candelária, Débora Aparecida Rodrigues Borges – Vice-Presidente, 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, e ausência do Ver. Claudinei José 
de Oliveira, licenciado por motivo de saúde,  totalizando assim dez Vereadores. Havendo 

número legal,  a SRA. PRESIDENTE declarou aberta a presente sessão e submeteu a ata da 
sessão anterior à discussão e votação, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes, ou 

seja, dez votos, sem preceder manifestação. A partir de 01min04s da gravação, a SRA. 

PRESIDENTE registrou a realização do 1º Café da Mulher Empreendedora, pela Associação 
Comercial da Estância Turística de Salesópolis – ACETS, no último dia vinte e nove de outubro, 
enfatizando a importância do evento e parabenizando os realizadores. Em seguida, registrou a  
Solenidade de Inauguração do “Espaço do Produtor” na Cooperativa Agrícola Mista do Alto 
Tietê – CAMAT, realizada no dia vinte e nove, que se repetirá todo sábado, a partir das oito às 
treze horas. Ato contínuo, lembrou que, no dia dez de novembro, às dezoito horas, aconteceria 
a Audiência Pública, realizada por esta Casa de Leis, sob a condução do Presidente da CFO – 
Ver. Paulo Cézar Monteiro, para discussão da Lei Orçamentária Anual - LOA 2022, de forma 
híbrida, online e presencial, lembrando que o convite para esta audiência foi lido junto as 
demais matérias da sessão realizada no dia vinte e cinco de Outubro. Aos 02min34s da 
gravação, solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura das matérias do 

EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus respectivos despachos: MENSAGENS do 

Poder Executivo Nºs: 031, 032 e 033/2021, encaminhando, respectivamente, os PROJETOS 
DE LEI Nºs 029/2021 (Cria a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC), o Fundo 
Municipal de Defesa Civil (FUMDEC), o Conselho Municipal de Defesa Civil (COMUDEC) do 
município da Estância Turística de Salesópolis) – desp.: Às Comissões de Justiça e Redação, 
de Obras e Serviço Público,  e de Finanças e Orçamento; 030/2021 (Dispõe sobre abertura de 
Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 513.290,28 e Especial no valor de R$ 
1.128.968,91 ao Orçamento de 2021 e dá outras providências) – desp.: Às Comissões de 
Justiça e Redação, de Obras e Serviços Públicos, de Educação e Cultura, e de Finanças e 
Orçamento; e 031/2021 (Dispõe sobre o Programa Ambiental “Loja do Bem” no Município da 
Estância Turística de Salesópolis e dá outras providências) – desps.: Às Comissões de Justiça 
e Redação, de Obras e Serviços Públicos, de Recursos Naturais e Meio Ambiente e de 
Finanças e Orçamento; OFÍCIOS do Poder Executivo Nºs: 488/2021-GP – Encaminhando os 
Contratos e Termos Aditivos firmados pela Administração, através do Setor de Compras e 
Licitações, referente ao mês de Setembro/2021; 495/2021-GP – Agendando Audiência Pública 
online, do Plano de Saneamento – Etapa 1 – Distribuição de Água e Coleta de Esgoto, para as 
dezessete horas do próximo dia doze de Novembro de 2021, a ser transmitida do plenário desta 
Casa de Leis, pelo Facebook oficial da Prefeitura Municipal; e 500/2021-GP – Encaminhando 
cópia do Decreto Nº 3.557/2021 (Dispõe sobre o horário de funcionamento dos comércios, 
utilização de vias públicas, permissão para som ao vivo em comércios, e dá outras 
providências) – desps.: Arquive-se, Plenário ciente; PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 006/2021 
(Altera os artigos 2º, 4º, 5º, 6º e 7º da Resolução Nº 490/2018 – Institui o Programa Parlamento 
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Jovem no âmbito do Município da Estância Turística de Salesópolis, e dá outras providências), 
de autoria do Ver. Lourenço Francisco de Oliveira Júnior – desp.: Às Comissões de Justiça e 
Redação e de Finanças e Orçamento; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal 
Nºs: 154 – Informar se incluiu no cronograma anual de iluminação pública do ano de 2021, a 
instalação de luminárias na Estrada Alcílio Nunes da Silva, Bairro do Alegre, em caso positivo 
informar o trecho e a previsão de sua instalação e, em caso negativo justificar, de autoria do 
Ver. Paulo Cézar Monteiro; 155 – Informar se foi realizada a manutenção da Rua João Hidalgo, 
Bairro Totozinho Cardoso, conforme solicitado através da Indicação Nº 058/21, de abril do 
corrente, em caso positivo, há previsão de nova manutenção ainda neste ano e, em caso 
negativo, justificar; 156 – Informar qual o prazo para finalizar a obra da ponte de acesso ao 
Bairro dos Buenos, quando a placada de identificação será instalada, se não deveria ter sido 
instalada no início da obra e por que ainda não foi, e se existe a possibilidade da coleta no 
bairro ser retomada sem a utilização de caminhão, em caso negativo informar qual a 
possibilidade da colocação do container de lixo em local mais próximo da entrada do bairro, 
ambos de autoria do Ver. Lourenço Francisco de Oliveira Júnior; 157 – Informar se estão sendo 
desenvolvidos estudos objetivando o reajuste do valor do pró-labore pago aos Policiais Militares 
que atuam nesta cidade, em caso positivo, informar o índice e a partir de quando vigorará e, em 
caso negativo, justificar, de autoria dos Vers. Cristian Luiz Candelária e Bruna Maria Melo 
Mingatos Lourenço; 158 – Informar o motivo da demora e a data prevista para recolocação dos 
tubos na Estrada São João, próximo ao Sítio Primavera, bem como se estes tubos foram 
adquiridos pela Administração Municipal ou fornecidos pelo proprietário, de autoria do Ver. 
Marco Aurélio Ventura; e 159/2021 – Informar se ambas as calçadas da Travessa Sebastião 
Nepomuceno da Silva, Bairro Totozinho Cardoso, estão contempladas na obra de calçamento, 
de autoria do Ver. Walace Braga Quirino – desps.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES 
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 289 – Determinar ao setor competente, afixar a placa 
“lombada” que atualmente está amarrada na placa da Transpetro, Avenida Professor Adhemar 
Bolina, na altura do Luso-Brasileiro, de autoria do Ver. Marco Aurélio Ventura; 290 – Interceder 
junto a secretaria responsável a fim de reposicionar a placa instalada atrás de um poste de 
energia, no cruzamento das Ruas Braz Torraga e Roque Torraga; 291 – Determinar a secretaria 
municipal responsável realizar, em caráter de urgência, uma operação tapa buracos na Rua 
Trinta e Um de Março, área central; 292 – Determinar a secretaria municipal responsável 
realizar, em caráter de urgência, uma operação tapa buracos na Estrada do Goto, acesso ao 
Bairro do Barro Preto, todas de autoria do Ver. Lourenço Francisco de Oliveira Júnior; 293 – 
Determinar ao setor competente, adotar as providências necessárias com o fim de fixar uma 
placa de sinalização identificando a entrada do Bairro dos Buenos; 294 – Determinar ao setor 
competente, realizar a limpeza da tubulação e saídas das águas pluviais da Estrada do Varjão, 
ambas de autoria do Ver. Marco Aurélio Ventura; 295 – Interceder junto a secretaria 
responsável, a fim de realizar a manutenção da Estrada dos Fagundes, bem como da sua ponte 
de madeira, de autoria do Ver. Lourenço Francisco de Oliveira Júnior; 296 – Determinar ao 
setor competente, instalar as canaletas abandonadas (do Km 1,5 da Estrada da Petrobrás) na 
Estrada da Barra, próximo a residência do Senhor Benedito Hilário, de autoria do Ver. Marco 
Aurélio Ventura; 297 – Determinar ao setor competente, realizar a manutenção do muro do 
Centro Multidisciplinar de Educação e Saúde, localizado na Rua Vereador João Freire de 
Almeida, Nº 62, Jardim São Vicente; 298 – Adotar as providências necessárias, com o fim de 
substituir as placas de informações turísticas, dos abrigos de pontos de ônibus, e também 
instalar nos que não as possuem, mantendo suas respectivas denominações, como por 
exemplo: “Parada Zé de Brito”, ambas de autoria do Ver. Mário Barbosa Pinto; 299 – 
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Determinar ao setor competente, substituir as lâmpadas queimadas da praça em frente à 
Secretaria Municipal da Educação; e 300/2021 – Determinar ao setor competente, realizar o 
alargamento e melhoria na estrada que dá acesso ao Mirante da Torre, bem como fazer 
manutenções periódicas deste ponto turístico, ambas de autoria do Ver. Walace Braga Quirino 
– desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente; OFÍCIO da Secretaria Municipal de Administração 
e Pessoal Nº 33/2021-ADM, encaminhando cópia dos Decretos Nºs 3.555/2021(Dispõe sobre a 
abertura de Crédito Extraordinário, em caráter excepcional, nos termos do Inciso III do art. 41 
da Lei 4.320/64, ao Orçamento de 2021, e dá outras providências), no valor de R$ 87.000,00 
destinado ao tratamento de infecção pelo COVID-19, e 3.556/2021 (Dispõe sobre a abertura de 
Crédito Extraordinário, em caráter excepcional, nos termos do Inciso III do art. 41 da Lei 
4.320/64, ao Orçamento de 2021, e dá outras providências), no valor de R$ 14.361,60 a serem 
repassados à Santa Casa local, para custeio de um leito de suporte ventilatório pulmonar da 
competência de agosto de 2021 – desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, a 

partir de 13min07s da gravação,  a SRA. PRESIDENTE concedeu a palavra aos Nobres Edis 

inscritos. O VER. WALACE BRAGA QUIRINO usou da palavra a partir de 13min24s da 

gravação. O VER. PAULO CÉZAR MONTEIRO a partir de 16min12s da gravação. A VERª. 

DÉBORA APARECIDA RODRIGUES BORGES que a usou  a partir de 20min04s da gravação. 

O VER. MARCO AURÉLIO VENTURA a partir de 30min21s da gravação. O VER. LOURENÇO 

FRANCISCO DE OLIVEIRA JÚNIOR a partir de 40min23s da gravação. Passando a 

presidência a Vice-Presidente – Verª. Débora Aparecida Rodrigues Borges, a VERª. BRUNA 

MARIA MELO MINGATOS LOURENÇO usou da palavra a partir de 50min51s da gravação. 
Retomando a presidência a partir de 57min03s da gravação e não havendo mais oradores 

inscritos,  nem pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia, a SRA. PRESIDENTE passou 

para a EXPLICAÇÃO PESSOAL e, conforme livro de inscrição, concedeu a palavra aos 

Nobres Edis inscritos. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO a partir de 57min35s da gravação. O 

VER. WALACE BRAGA QUIRINO a partir de 01h06min00s da gravação. O VER. PAULO 

CÉZAR MONTEIRO a partir de 01h09min28s da gravação. A VERª. DÉBORA APARECIDA 

RODRIGUES BORGES a partir de 01h16min19s da gravação. O VER. MARCO AURÉLIO 

VENTURA a partir de 01h20min11s da gravação. O VER. LOURENÇO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA JÚNIOR a partir de 01h34min50s da gravação. Não havendo mais oradores 

inscritos, a partir de 01h45min59s da gravação a SRA. PRESIDENTE usou palavra e reiterou a 
realização da Audiência Pública para discussão da LOA 2022, às dezoito horas do dia dez de 
novembro, próxima quarta-feira, de forma online e presencial, ressaltando a importância da 
participação popular, incentivando a participação de todos, pois cada vez tem sido mais 
acessível a todos. Por fim, lembrou que a próxima segunda-feira seria dia quinze de novembro, 
dia da Proclamação da República, portanto feriado nacional, sendo assim, a Câmara fecharia às 
dezessete horas da sexta-feira, dia doze, e reabriria na terça-feira, dia dezesseis de novembro, 
sendo assim a próxima sessão ordinária seria somente no dia vinte e dois de novembro. 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 08 de Novembro de 2021. 
 
PRESIDENTE : 

http://www.camarasalesopolis.sp.gov.br/
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1º SECRETÁRIO  :    
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
                     A Ata supra foi  ______________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
22 de Novembro de 2021.   


