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ATA DA 2ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 14 de Dezembro de 2022 - 2º Período da 18ª Legislatura. Ao 
décimo quarto dia do mês de Dezembro do ano dois mil e vinte e dois, no edifício sede deste 
Poder Legislativo, realizou-se a Segunda Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de 
Salesópolis, sob a presidência da Vereadora Débora Aparecida Rodrigues Borges, que foi 
secretariada pelos Edis Paulo Cézar Monteiro e Rebecca Barbosa Marcondes (Raí Saylon de 
Paula Ribeiro) – 1º e 2º Secretários, respectivamente.  Às nove horas,  horário de convocação, 
a Srs. 2ª Secretária 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 onze Vereadores.  Havendo número legal,  a SRA. PRESIDENTE 
declarou aberta a presente sessão, convocada nos termos do Artigo 121  do Regimento Interno 
desta Casa de Leis, para apreciação das matérias constantes da pauta  publicada e anunciada 
na 37ª Sessão Ordinária, ocorrida no último dia doze e, na sequência,  submeteu a ata da 37ª 
Sessão Ordinária, realizada no último dia doze,  à discussão e votação, a qual foi aprovada por 
unanimidade, sem preceder manifestação.  A partir de 01min24s da gravação,  a SRA. 
PRESIDENTE atendendo às disposições regimentais contidas nos artigos 222 a 226 do 
Regimento Interno deste Legislativo, solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura do 
Parecer Conjunto CJR-CFO referente ao VETO PARCIAL encaminhado pelo Poder Executivo 
ao Autógrafo Nº 1.739/2022 (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, de autoria do Poder Executivo). Terminada a leitura, a partir de 04min22s 
da gravação,  a SRA. PRESIDENTE submeteu à única discussão e votação o VETO PARCIAL 
ao Autógrafo Nº 1.739/2022  (Projeto de Lei Nº 086/2022 que dispõe sobre a LOA 2023), o qual 
foi aprovado por dez votos favoráveis a um contrário do Ver. Lourenço Francisco de Oliveira 
Junior, sem preceder manifestação. Dando prosseguimento, igualmente atendendo disposições 
contidas nos artigos 222 a 226 do Regimento Interno deste Legislativo, a partir de 06min46s da 
gravação,  a SRA. PRESIDENTE solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura do 
Parecer CJR Nº 094/2022 referente ao VETO TOTAL encaminhado pelo Poder Executivo ao 
Autógrafo N° 1.738/2022 (Projeto de Lei Nº 084/2022 – Institui a política municipal de coleta, 
tratamento e reciclagem de óleo e gordura de origem vegetal ou animal, e dá outras 
providências, de autoria da Verª. Débora Aparecida Rodrigues Borges).  Terminada a leitura, a 
partir de 09min34s da gravação,  a SRA. PRESIDENTE submeteu à única discussão e votação 
o VETO TOTAL ao Autógrafo Nº 1.738/2022  (Projeto de Lei Nº 084/2022 que institui a política 
municipal de coleta, tratamento e reciclagem de óleo e gordura de origem vegetal ou animal), o 
qual foi aprovado por unanimidade, ou seja, onze votos, sem preceder manifestação.  
Concluídas as votações dos vetos, a partir de 11min22s da gravação,  a SRA. PRESIDENTE 
solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura dos Parecer CJR Nº 093/2022 e 
Conjunto COSP-CFO, ambos referente ao Projeto de Lei Nº 094/2022 (Dispõe sobre 
Ratificação do instrumento de alteração e consolidação do contrato de consórcio público do 
Consórcio Intermunicipal Três Rios e dá outras providências), de autoria do Poder Executivo. 
Terminada a leitura, a partir de 16min04s da gravação,  a SRA. PRESIDENTE colocou a 
matéria em discussão. O VER. LOURENÇO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR usou da 
palavra a partir de 16min21s da gravação. O VER. MARCO AURÉLIO VENTURA a partir de 
20min49s da gravação.  Ninguém mais se manifestando, a partir de 31min40s da gravação,  a 
SRA. PRESIDENTE submeteu o Projeto de Lei Nº 094/2022, dispondo sobre Ratificação do 
Consórcio Três Rios à votação, o qual foi aprovado por dez votos, considerando que, em 
cumprimento ao Artigo 25 do Regimento Interno desta Casa de Leis, a Sra. Presidente não 
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votou. Prosseguindo, a partir de 32min21s da gravação,  a SRA. PRESIDENTE solicitou ao Sr. 
1º Secretário que procedesse a leitura do Parecer Conjunto CJR-CFO  referente ao Projeto de 
Resolução Nº 008/2022 (Dispõe sobre a doação de veículo ao Poder Executivo Municipal da 
Estância Turística de Salesópolis), de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal. 
Terminada a leitura, a partir de 35min12s da gravação,  a SRA. PRESIDENTE submeteu à 
única discussão e votação o Projeto de Resolução Nº 008/2022, dispondo sobre doação do 
veículo do Poder Legislativo ao Poder Executivo, o qual também foi aprovado por dez votos, 
considerando que, em cumprimento ao Artigo 25 do Regimento Interno desta Casa de Leis, a 
Sra. Presidente não votou. Para concluir com a pauta desta Sessão Extraordinária, a partir de 
36min05s da gravação,  a SRA. PRESIDENTE informou que, considerando que já foram lidos, 
na 37ª Sessão Ordinária, realizada no último dia doze, os pareceres relativos à Proposta de 
Emenda à Lei Orgânica do Município Nº 002/2022 (Revoga o artigo 117, da Lei Orgânica da 
Estância Turística de Salesópolis e dá outras providências), de autoria do Poder Executivo 
(LOM - artigo 117 - o servidor municipal, com mais de 05 (cinco) anos de efetivo exercício, que 
tenha exercido ou venha a exercer, a qualquer título, cargo ou função que lhe proporcione 
remuneração superior à do cargo que seja titular, ou função para a qual foi admitido, 
incorporará um décimo dessa diferença, por ano, até o limite de dez décimos, quando também 
foi realizada a 1ª votação desta matéria, a partir de 37min09s da gravação,  a SRA. 
PRESIDENTE submeteu então, à segunda e última discussão, a Proposta de Emenda à Lei 
Orgânica Nº 002/2022, a qual foi aprovada por unanimidade, ou seja, onze votos, sem preceder 
manifestação. Não havendo mais matéria a ser apreciada, a partir de 38min50s da gravação,  a 
SRA. PRESIDENTE registrou agradecimentos aos demais membros da Mesa Diretora deste 
ano, assim como os que fizeram no ano anterior, totalizando um ano e meio de mandato no 
cargo de Presidente deste Legislativo. Agradeceu a confiança de todos os Nobres Pares, 
declarando reconhecer a grande responsabilidade do cargo, por representar o Poder 
Legislativo Salesopolense, cuidando do que se fala e posta, pois investido neste cargo, não se 
fala por si, mas sim pelo colegiado. Reiterou sua gratidão a todos e à cada Presidente das 
Comissões Permanentes pelo trabalho realizado durante todo este ano, destacando aqueles 
que realmente trabalharam nestas comissões, estando presente, discutindo, buscando 
informações e apresentando suas opiniões com o objetivo de melhorar as matérias analisadas. 
Também agradeceu a aprovação unânime ao seu Projeto de Lei Nº 007/2022 (Dispõe sobre a 
Criação da Escola do Legislativo no âmbito do Município de Salesópolis, e dá outras 
providências), na última segunda feira, enfatizando a importância da escola do Legislativo para 
que as pessoas conheçam a diferença entre os Poderes Executivo e Legislativo, o que ainda é 
bastante confundido. Ainda agradeceu todos os funcionários desta Câmara Municipal, 
ressaltando que a administrou como se fosse uma empresa, assumindo a responsabilidade de 
estar presente em seu gabinete todos os dias, discutindo tudo junto ao Poder Executivo e, na 
sequência, desejou sorte à Mesa Diretora 2023 eleita, pedindo-lhes que sejam dedicados e 
tenham a responsabilidade de representar o colegiado com bastante respeito. Dando 
continuidade agradeceu a aprovação, nesta data, do Projeto de Resolução Nº 008/2022, 
dispondo sobre a doação do veículo oficial ao Poder Executivo, medida que somente é 
possível quando há, como houve, concordância geral dos legisladores. Registrou que, neste 
ano, autorizou a aquisição de diversos equipamentos de informática, e de equipamento para a 
substituição de todo o sistema de alarme do prédio, determinou a retomada da realização das 
sessões solene oficiais como a do Aniversário da Cidade, Dia do Pracinha e do Professora, 
além das realizadas para a entrega de títulos honoríficos e moções. Também registrou a 
realização do Concurso Público para o Cargo de Assistente Legislativo (pendente há mais de 
dois anos, devido à Pandemia da Covid-19) e a posterior e consequente admissão do 
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funcionário Leonardo Moraes da Fonseca. Registrou ainda as inúmeras reuniões e eventos que 
participou representado este Legislativo Salesopolense, e considerou gratificante a confiança 
de todos e saber que muitos dos Nobres Pares quisessem que ela fosse novamente 
Presidente, por força do Regimento Interno estava impedida de concorrer novamente à esta 
vaga. Agradeceu cada Secretário e Diretor Municipal, citando cada um nominalmente. Por fim 
reiterou seu desejo de sucesso à nova Mesa Diretora 2023, concluiu desejando Feliz Natal e 
um próspero Ano Novo, e que seja de muito sucesso a todos. Nada mais havendo a tratar, 
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, 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 14 de Dezembro de 2022. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  :    
 
2º SECRETÁRIO  : 
 

                     A Ata supra foi _____________________  em Sessão Ordinária,  realizada 
em 06 de Fevereiro de 2023 
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