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              ATA DA 30ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 03 de Outubro de 2022 - 2º Período da 18ª Legislatura. Ao 
terceiro dia do mês de Outubro do ano dois mil e vinte e dois, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Trigésima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis, sob 
a presidência da Vereadora Débora Aparecida Rodrigues Borges, que foi secretariada pelo Edil 
Paulo Cézar Monteiro – 1º Secretário.  Às dezessete horas,  horário regimental, o Sr. 1º 
Secretário procedeu a verificação da presença, constatando-se a presença dos Vereadores: 
Claudinei José de Oliveira, Cristian Luiz Candelária – Vice-Presidente, Edilson Aparecido dos 
Santos, Lourenço Francisco de Oliveira Junior, Marco Aurélio Ventura, Mário Barbosa Pinto, 
Sebastião de Souza, Walace Braga Quirino, e demais membros da Mesa Diretora, totalizando 
assim dez Vereadores, considerando a ausência do Ver. Raí Saylon de Paula Ribeiro (Rebecca 
Barbosa).  Havendo número legal,  a SRA. PRESIDENTE declarou aberta a presente sessão e 
solicitou um minuto de silêncio pelo passamento do Jovem Gabriel, funcionário do Consórcio 
Três Rios, que prestava serviço para a Sub-Prefeitura do Distrito de Nossa Senhora do 
Remédio, demonstrando o respeito aos serviços prestados ao município por aquele jovem de 
vinte e seis anos, o que foi de pronto atendido por todos os presentes. Ato contínuo,  submeteu 
a ata da sessão anterior à discussão e votação, momento em que o Ver. Raí Saylon de Paula 
Ribeiro (Rebecca Barbosa) chegou à sessão, sendo assim a ata foi aprovada por unanimidade, 
ou seja, onze votos, sem preceder manifestação. Ato contínuo, a partir de 03min23s da 
gravação, a SRA. PRESIDENTE 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 085/2022, encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 
086/2022 (Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município da Estância Turística de 
Salesópolis para o exercício financeiro de 2023, e dá outras providências) – desp.: Aos 
Vereadores, conforme Art. 205 e parágrafos do Regimento Interno da Câmara Municipal, após 
à Comissão de Finanças e Orçamento; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito 
Municipal Nºs: 202 – Informar a situação do Processo Administrativo Nº 789/2022, solicitando a 
contratação de Médicos Pediatras que, há mais de 30 dias, encontrava-se em tramitação na 
COPEL e, diante da nova localização deste, informar também a previsão para a retomada dos 
atendimentos na Unidade Básica de Saúde do Distrito de Nossa Senhora do Remédio; e 
203/2022 – Informar quando será reinstalado o ponto de ônibus, que estava localizado na 
calçada em frente a EMEF Ernesto Ardachnikoff, no Distrito de Nossa Senhora do Remédio, 
antes da obra realizada naquele local, ambos de autoria da Verª. Débora Aparecida Rodrigues 
Borges – desps.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal 
Nºs: 223 – Determinar ao setor competente, estudar a possibilidade de demarcar o solo com 
sinalização horizontal e vertical, na rotatória existente no cruzamento das Ruas São Cristóvão e 
Santa Edwirges, Bairro Fartura; e 224/2022 – Determinar ao setor competente, estudar a 
possibilidade de realocar, para a Rua São Miguel, a fresa asfáltica que será retirada da Rua 
São Cristóvão, ambas no Bairro Fartura, ambas de autoria do Ver. Mário Barbosa Pinto – 
desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente; MOÇÕES Nºs: 002  – DE LOUVOR à 
PROFESSORA ROSALINA SANDOVAL DE SIQUEIRA, da Rede Municipal de Ensino, por sua 
digna e respeitável carreira, e pela sua incansável dedicação à causa da Educação, bem maior 
de toda a população e; 003/2022  – DE LOUVOR à PROFESSORA ELZA DE MELO, da Rede 
Estadual de Ensino, por sua digna e respeitável carreira, e pela sua incansável dedicação à 
causa da Educação, bem maior de toda a população, ambas de autoria da Verª. Débora 
Aparecida Rodrigues Borges e demais Vereadores – desps.:  Aprovadas, encaminhe-se.  
Terminada a leitura, a partir de 06min47s da gravação, a SRA. PRESIDENTE concedeu a 
palavra aos Nobres Edis inscritos.  O VER. EDILSON APARECIDO DOS SANTOS usou da 
palavra a partir de 07min06s da gravação. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO a partir de 
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10min22s da gravação. Não havendo mais oradores inscritos, a partir de 12min59s da 

gravação, 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 2020, de que trata o Processo TC Nº 3163/989/20, lembrando que o Parecer 
da Comissão de Finanças e Orçamento seguido do respectivo PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 006/2022 (Dispõe sobre a aprovação das Contas e Balanço Geral da 
Prefeitura Municipal de Salesópolis, relativos ao exercício de 2020), 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, a ordem do dia é preferencialmente 
reservada para este fim. Disse ainda que é facultado o uso da tribuna ao Excelentíssimo 
Senhor Vanderlon Oliveira Gomes, atual Prefeito Municipal e também Gestor Responsável 
pelas Contas de 2020 ou seu Procurador constituído, para sua manifestação, pelo tempo de 
trinta minutos improrrogáveis. Disse ainda que, o Gestor não poderia ser aparteado nesta fase 
de discussão e que, 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 Projeto de Decreto Legislativo Nº 006/2022 e consequentemente do 
Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado, deveria ser a maioria qualificada, ou seja, oito 
votos. Feitos os devidos esclarecimentos, a partir de 15min30s da gravação, a SRA. 
PRESIDENTE registrou a ausência do Sr. Prefeito ou de possível representante e, dando 
prosseguimento, a partir de 15min46s da gravação, colocou em discussão o PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 006/2022 (Dispõe sobre aprovação das Contas e Balanço Geral 
da Prefeitura Municipal de Salesópolis, relativos ao exercício de 2020), de autoria da Comissão 
de Finanças e Orçamento. O VER. LOURENÇO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR usou da 
palavra a partir de 16min11s da gravação. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO a partir de 
18min41s da gravação. O VER. EDILSON APARECIDO DOS SANTOS a partir de 20min13s 
da gravação. Ninguém mais se manifestando, a partir de 26min00s da gravação, a SRA. 
PRESIDENTE considerando a ausência do Gestor das Contas Municipais de 2020, submeteu à 
votação o PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 006/2022 (Dispõe sobre aprovação das 
Contas e Balanço Geral da Prefeitura Municipal de Salesópolis, relativos ao exercício de 2020), 
de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento e, concluída a votação  proclamou seu 
resultado aos 27min11s da gravação, ou seja, aprovado por onze votos. Não havendo mais 
pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia, a partir de 27min26s da gravação passou para 

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

Edis inscritos. O VER. EDILSON APARECIDO DOS SANTOS usou da palavra a partir de 
28min04s da gravação. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO a partir de 29min11s da gravação. 
O VER. LOURENÇO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR a partir de 35min10s da gravação. 
Passando novamente a presidência ao Vice-Presidente, Ver. Cristian Luiz Candelária, a VERª. 
DÉBORA APARECIDA RODRIGUES BORGES usou da palavra a partir de 43min59s da 
gravação. Retomando a presidência, a partir de 53min07s da gravação, a SRA. PRESIDENTE 
prosseguindo com a ordem de inscrição, concedeu a palavra ao VER. PAULO CÉZAR 
MONTEIRO que a usou a partir de 53min17s da gravação. O VER. RAÍ SAYLON DE PAULA 
RIBEIRO (REBECCA BARBOSA) a partir de 01h01min01s da gravação. Não havendo mais 
oradores inscritos, e nada mais havendo a tratar, a partir de 01h11min47s da gravação, a SRA. 
PRESIDENTE  agradeceu a presença de todos 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, 
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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 03 de Outubro de 2022. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  :    
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
                     A Ata supra foi  ______________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
10 de Outubro de 2022.  
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