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              ATA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 06 de Fevereiro de 2023 - 3º Período da 18ª Legislatura. Aos 
seis dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e vinte e três, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis, sob a 
presidência da Vereadora Rebecca Barbosa Marcondes (Raí Saylon de Paula Ribeiro), que foi 
secretariada pelos Edis Paulo Cézar Monteiro e Walace Braga Quirino – 1º e 2º Secretários, 
respectivamente.  Às dezessete horas,  horário regimental, a SRA. PRESIDENTE desejou bom 
retorno aos Nobres Pares, neste terceiro período da Décima Oitava Legislatura, declarando-se 
certa de que, por mais este ano, estariam unidos pelo bem comum de Salesópolis. Ato 
contínuo, o Sr. 2º Secretário procedeu a verificação da presença,  constatando-se a presença 
dos Vereadores: Claudinei José de Oliveira, Cristian Luiz Candelária, Débora Aparecida 
Rodrigues Borges, Edilson Aparecido dos Santos – Vice-Presidente, Lourenço Francisco de 
Oliveira Junior, Marco Aurélio Ventura, Mário Barbosa Pinto e Sebastião de Souza, e demais 
membros da Mesa Diretora, totalizando assim onze Vereadores.  Havendo número legal, a 
partir de 00min30s da gravação a SRA. PRESIDENTE declarou aberta a presente sessão e 
submeteu a ata da 2ª Sessão Extraordinária, realizada no dia quatorze de dezembro de 2022, à 
discussão e votação, a qual foi aprovada por unanimidade, ou seja, onze votos, sem preceder 
manifestação. A partir de 01min17s da gravação, a SRA. PRESIDENTE solicitou um minuto de 
silêncio pelo passamento dos cidadãos “Toninho do Tó” e “Dito do Tó”, este último funcionário 
da Prefeitura Municipal, quando o Ver. Edilson Aparecido dos Santos, solicitou a mesma 
deferência ao Sr. Pedro Prado, sendo acatado por todos. Na sequência, 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: 001, 003, 004, 005, 
006, 007, 008 e 009/2023, encaminhando, respectivamente, o PROJETO DE LEI Nº 001/2023 
– Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio moradia, auxílio alimentação e auxílio 
transporte aos médicos vinculados ao Programa Mais Médico e Programa Médicos pelo Brasil, 
e dá outras providências – desp.: Aguardando retorno do OF CMS Nº 006/2023 e após às 
Comissões de Justiça e Redação, de Saúde e de Defesa dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência e de Finanças e Orçamento; o PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2023 – 
Dispõe sobre o Estatuto e o Regime Jurídico Único dos Servidores da Prefeitura da Estância 
Turística de Salesópolis – desp.: A todas as comissões permanentes; o PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR Nº 002/2023 – Dispõe sobre a Reorganização Administrativa da Prefeitura 
da Estância Turística de Salesópolis e dá outras providências – desp.: A todas as comissões 
permanentes; o PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 003/2023 – Dispõe sobre o Plano de 
Carreira e Remuneração do Magistério da Prefeitura da Estância Turística de Salesópolis e dá 
outras providências – desps.: Às Comissões de Justiça e Redação, de Educação e Cultura, de 
Obras e Serviços Públicos e de Finanças e Orçamento; o PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR Nº 004/2023 – Dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Públicos 
da Estância Turística de Salesópolis e dá outras providências – desp.: A todas as comissões 
permanentes; o PROJETO DE LEI Nº 003/2023 – Institui o Fundo Municipal de Saneamento 
Ambiental e Infraestrutura – FMSAI de Salesópolis, e dá outras providências – desp.: 
Aguardando retorno do OF CMS Nº 005/2023, após ao Procurador Jurídico; o PROJETO DE 
LEI Nº 004/2023 – Institui a ROTA TURÍSTICA CAIPIRA no Município de Salesópolis – desps.: 
Às Comissões de Justiça e Redação, de Agricultura, Comércio, Indústria, Turismo e Esporte, 
de Educação e Cultura, de Recursos Naturais e Meio ambiente e de Finanças e Orçamento; e 
o PROJETO DE LEI Nº 005/2023 – Concede Revisão Geral Anual na forma do Inciso X, do 
artigo 37, da Constituição Federal, ao vencimento dos Servidores Públicos dos Poderes 
Executivo e Legislativo Municipal, e dá outras providências – desp.: Às Comissões de Justiça e 
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Redação e de Finanças e Orçamento; OFÍCIO do Poder Executivo Nºs: 605/22-GP – 
Encaminhando os Contratos e Termos Aditivos firmados pela Administração, através do Setor 
de Compras e Licitações, referente ao mês de Novembro/2022; e 004/23-GP – Encaminhando 
os Contratos e Termos Aditivos firmados pela Administração, através do Setor de Compras e 
Licitações, referente ao mês de Dezembro/2022 – desp.: À Comissão de Justiça e Redação; 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2023 – Concede Título de Cidadão Honorário 
do Município ao Senhor YOSHIHIRO GILBERTO FUJISAWA, de autoria do Ver. Edilson 
Aparecido dos Santos e demais Vereadores – desp.: À Ordem do Dia da presente sessão, para 
única discussão e votação; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 001 – 
Encaminhar cópia da programação de eventos, para este ano, no Distrito de Nossa Senhora do 
Remédio; 002 – Informar  se incluiu a reforma do banheiro da Praça do Distrito de Nossa 
Senhora do Remédio, e encaminhar cópia da programação da Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos para este ano; 003 – Informar quando executará reforma da quadra do 
Bragança e se há possibilidade de destinar um funcionário para se responsabilizar por este 
espaço; 004 – Informar todas as emendas pagas à nossa cidade, desde 2021 até a presente 
data, de autoria dos Exmos. Deputados Federal Marco Bertaiolli e Estadual Marcos Damásio, 
discriminando respectiva autoria, destinação, data do recebimento, no que foi aplicado, e data 
efetiva dos pagamentos pelos serviços e compras de materiais; 005 – Informar o que vem 
sendo feito com o fim de solucionar os problemas com a cobertura da quadra do Distrito de 
Nossa Senhora do Remédio, bem como enviar cópia da planilha e contrato da sua última 
reforma; 006 – Informar o que vem sendo feito com o fim de intensificar e melhorar a 
fiscalização do comércio de chumbinho e mão branca, entre outros venenos ilegais para 
animais, todos de autoria da Verª. Débora Aparecida Rodrigues Borges; 007 – Informar o 
motivo do arquivamento do processo relativo a nomeação e oficialização da Estrada de 
Servidão Sebastião Fernandes, Bairro do Alegre, acessada através da bifurcação à esquerda 
da Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura, sentido Salesópolis-Mogi das Cruzes, na altura 
do Km 85,5, até a propriedade do Sr. Joanito Henrique Werner de Souza Filho, de autoria do 
Ver. Paulo Cézar Monteiro; 008 – Esclarecer, se há em trâmite, processo judicial sobre os 
royalties do petróleo, pelo Município de Salesópolis e, em caso positivo, informar o número do 
processo, sua atual situação e, sendo frutífero para o município, o valor já destinado, o valor 
mensal a ser destinado, a partir de que data e, se irá incluí-lo no atual orçamento de 2023, de 
autoria do Ver. Claudinei José de Oliveira; 009 – Informar as medidas que estão sendo ou 
serão adotadas para solucionar os problemas com o letreiro próximo ao Centro de Exposições, 
como falhas na pintura, iluminação e bomba d‘água, bem como esclarecer se esta obra ainda 
está dentro do período de garantia, de autoria do Ver. Walace Braga Quirino; 010 – 
Encaminhar cópia do termo de referência e do contrato de prestação de serviço de exames de 
ultrassonografia; 011 – Informar a etapa em que estão as obras nas Ruas Pedro Eugênio 
Bueno e João Hidalgo, e se há seu acompanhamento por parte do setor responsável da 
Prefeitura Municipal, em caso positivo, encaminhar cópia das atas das vistorias realizadas e, 
em caso negativo justificar, bem como enviar cópia do cronograma de execução dessas obras; 
e 012/2023 – Prestar as seguintes informações: 1) Quais medidas foram e serão adotadas para 
solucionar o problema com a falta de funcionários na Creche Municipal, 2) O sistema de rodízio 
adotado pela Creche Municipal está respaldado em qual legislação, 3) Quem arcará com a 
reparação dos problemas ainda existentes na Creche Municipal, e quando serão solucionados, 
e 4) Há laudo de profissional de segurança do trabalho autorizando as crianças estudarem na 
EMEI Professora Maria Aparecida Freire de Faria, enquanto ocorrem obras: 4.1) Em caso 
positivo, encaminhar cópia, e 4.2) Em caso negativo, apresentar justificativa, todos de autoria 
do Ver. Lourenço Francisco de Oliveira Junior – desps.: Aprovados, encaminhe-se; 
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INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 001 – Determinar ao setor competente, 
recapear as Ruas Padre Benedito Rodrigues da Cunha e Padre Vicente de Aguiar, ambas do 
Bairro Fartura, de autoria do Ver. Mário Barbosa Pinto; 002 – Determinar ao setor competente, 
instalar guarda-corpo, grades de segurança ou muretas de proteção, próximo ao número 255 
da Rua Expedicionário Moacir Albino Wuo, localizada na região central deste município, 
próximo à Sociedade Esportiva Salesopolense – SES; 003 – Determinar à Secretaria Municipal 
de Obras, incluir a Rua Justino Cardoso de Siqueira, localizada na região central de nossa 
cidade, na operação tapa-buracos, ambas de autoria do Ver. Edilson Aparecido dos Santos; 
004 – Determinar ao setor competente, adotar as providências necessárias com o fim de limpar 
e desassorear o Córrego João Bino, na Estrada de mesmo nome, Bairro Pedra Raja, localizado 
no cruzamento das Casas do Sr. José Bino e do falecido Dito Bino; 005 – Determinar ao setor 
competente, instalar uma placa de “Proibido Estacionar” do lado direito da Travessa José 
Otávio Cáfaro, sentido Avenida Professor Adhemar Bolina; 006 – Interceder junto à EDP 
Bandeirante Energias do Brasil, com o fim de instalar uma luminária na altura do Nº 6.656 da 
Estrada João Bino, no Bairro Pedra Rajada, próximo a residência da Sra. Leocádia de Souza 
Melo, todas de autoria do Ver. Cristian Luiz Candelária; 007 – Destinar parte da Emenda 
Parlamentar, de autoria do Deputado Estadual Marcos Damásio, para asfalto e drenagem da 
Rua Sebastião Bueno, Bairro Totozinho Cardoso; 008 – Determinar ao setor competente, 
adotar as providências cabíveis com o fim de instalar uma luminária na altura do Nº 20 da 
Estrada dos Mirandas, e outra na altura do Nº 1305 da Estrada da Roseira, ambas de autoria 
do Ver. Sebastião de Souza; 009 – Destinar parte da Emenda Parlamentar, de autoria do 
Deputado Estadual Marcos Damásio, para recapeamento das Ruas Leo Ardachnikoff e 
Benedito Pereira Rafael, ambas no Distrito de Nossa Senhora do Remédio, de autoria da Verª. 
Débora Aparecida Rodrigues Borges; 010 – Interceder junto ao Departamento de Estradas de 
Rodagem – DER, objetivando a correção na pista de rolamento do Km 84,7 da Rodovia 
Professor Alfredo Rolim de Moura, Distrito de Nossa Senhora do Remédio, de autoria do Ver. 
Edilson Aparecido dos Santos; 011 – Interceder junto a EDP Bandeirante Energias do Brasil, 
com o fim de instalar mais duas luminárias na Estrada de Servidão Benedito Aparecido de 
Carvalho, que tem seu início na altura do Km 105 da Rodovia Professor Alfredo Rolim de 
Moura, Bairro do Chá, de autoria do Ver. Paulo Cézar Monteiro; 012 – Determinar ao setor 
competente, realizar manutenção na Estrada Osmar Cripa, Bairro Ribeirão do Pote; 013 – 
Determinar ao setor competente, realizar a manutenção do buraco localizado na altura do Nº 
165 da Rua Teseu Bueno de Toledo, Bairro Bela Vista; 014 – Determinar ao setor competente, 
adotar as providências cabíveis, para manutenção na iluminação da Cruz do Mirante da Torre, 
ilustrada na foto que apresenta, todas de autoria do Ver. Walace Braga Quirino – desps.: 
Encaminhe-se, lidas no Expediente; Balancete da Câmara Municipal de Salesópolis, relativo ao 
mês de Dezembro/2022 – desp.: À Comissão de Finanças e Orçamento; PARECER CFO 
(Comissão de Finanças e Orçamento) Nº 085/2022 – referente ao Balancete Financeiro da 
Câmara Municipal de Salesópolis, relativo ao mês de Novembro/2022 – desp.: Arquive-se, 
Plenário ciente; RELATÓRIOS: DAS ATIVIDADES DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS 2022 – 2º Período da 18ª Legislatura – 2022, de autoria da 
Verª. Débora Aparecida Rodrigues Borges; DOS PEDIDOS DE INFORMAÇÃO – Exercício de 
2022, de  autoria  do  Assistente  Legislativo Frederico Henrique Moraes Gomes; DA 
OUVIDORIA – 4º Trimestre 2022, de autoria do Ouvidor 2022 - Ver. Paulo Cézar Monteiro – 
Desp.: Arquive-se, plenário ciente; e DO CONTROLE INTERNO – 4º Trimestre 2022, de 
autoria do Controlador Interno 2022 - Frederico Henrique Moraes Gomes – desp.: À 
Procuradoria Jurídica Legislativa, Contadoria Legislativa para conhecimento e providências e 
aos Vereadores interessados. Terminada a leitura, a partir de 34min50s da gravação,  a SRA. 
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PRESIDENTE solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura da composição das 
Comissões Permanentes 2023, com as datas e horários das reuniões ordinárias,  a fim de se 
registrar em ata, conforme segue: COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO – CJR, reuniões as 
primeiras segundas-feiras, às quatorze horas, PRESIDENTE - Verª. Débora Aparecida 
Rodrigues Borges – PSD, SECRETÁRIO - Ver. Lourenço Francisco de Oliveira Junior – PDT e 
MEMBRO - Ver. Sebastião de Souza – PL; COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO – 
CFO, reuniões as primeiras segundas-feiras, às quinze horas, PRESIDENTE -Ver. Edilson 
Aparecido dos Santos – PL, SECRETÁRIO - Ver. Walace Braga Quirino – PSDB e MEMBRO- 
Ver. Marco Aurélio Ventura – AVANTE; COMISSÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS -  CEM, 
reuniões as primeiras segundas-feiras, às dezesseis horas, PRESIDENTE - Ver. Cristian Luiz 
Candelária – PL, SECRETÁRIO - Ver. Edilson Aparecido dos Santos – PL e MEMBRO - Ver. 
Claudinei José de Oliveira – União Brasil; COMISSÃO DE SAÚDE E DE DEFESA DOS 
DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – CSDDPD, reuniões as primeiras terças-
feiras, às quatorze horas, PRESIDENTE - Ver. Walace Braga Quirino – PSDB, SECRETÁRIO - 
Ver. Mário Barbosa Pinto – PSD e MEMBRO - Ver. Cristian Luiz Candelária – PL; COMISSÃO 
DE EDUCAÇÃO E CULTURA – CEC, reuniões as primeiras terças-feiras, às quinze horas, 
PRESIDENTE - Ver. Lourenço Francisco de Oliveira Junior – PDT, SECRETÁRIO - Ver. 
Walace Braga Quirino – PSDB e MEMBRO - Ver. Sebastião de Souza – PL; COMISSÃO DE 
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – COSP, reuniões as segundas segundas-feiras, às treze 
horas, PRESIDENTE - Ver. Lourenço Francisco de Oliveira Junior – PDT, SECRETÁRIO - Ver. 
Cristian Luiz Candelária – PL e MEMBRO - Ver. Edilson Aparecido dos Santos – PL; 
COMISSÃO DE AGRICULTURA, COMÉRCIO, INDÚSTRIA, TURISMO E ESPORTE – 
CACITE, reuniões as segundas segundas-feiras, às quatorze horas, PRESIDENTE   - Ver. 
Paulo Cézar Monteiro – PL, SECRETÁRIO - Ver. Walace Braga Quirino - PSDB e MEMBRO - 
Ver. Mário Barbosa Pinto – PSD; COMISSÃO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE  
-  CRNMA,  reuniões as segundas segundas-feiras, às quinze horas, PRESIDENTE - Ver. 
Claudinei José de Oliveira – União Brasil,  SECRETÁRIO - Ver. Mário Barbosa Pinto – PSD e 
MEMBRO - Ver. Paulo Cézar Monteiro – PL, COMISSÃO DE HABITAÇÃO, URBANIZAÇÃO E 
TRÂNSITO -  CHUT, reuniões as segundas segundas-feiras, às dezesseis horas, 
PRESIDENTE - Ver. Mário Barbosa Pinto – PSD, SECRETÁRIO - Ver. Claudinei José de 
Oliveira – União Brasil e MEMBRO - Ver. Paulo Cézar Monteiro – PL, e ainda da OUVIDORIA 
LEGISLATIVA, reuniões todas as segundas-feiras, às quatorze horas, OUVIDOR - Ver. Edilson 
Aparecido dos Santos – PL e OUVIDOR SUBSTITUTO - Ver. Walace Braga Quirino – PSDB; 
PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER, sem data para reuniões, PROCURADORA 
ESPECIAL DA MULHER - Verª. Débora Aparecida Rodrigues Borges – PSD, 1º 
PROCURADOR ADJUNTO - Ver. Lourenço Francisco de Oliveira Junior – PDT e 2º 
PROCURADOR ADJUNTO - Ver. Walace Braga Quirino – PSDB – desps. Arquive-se, Plenário 
ciente. Novamente, terminada a leitura, a partir de 29min04s da gravação,  a SRA. 
PRESIDENTE concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. LOURENÇO 
FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR usou da palavra a partir de 29min22s da gravação. A 
VER. DÉBORA APARECIDA RODRIGUES BORGES a partir de 40min00s da gravação. O 
VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA a partir de 50min38s da gravação. O VER. EDILSON 
APARECIDO DOS SANTOS a partir de 01h00min35s da gravação. Em aparte, o Ver. Marco 
Aurélio Ventura usou da palavra a partir de 01h06min03s da gravação. O Orador retomou a 
palavra a partir de 01h06min29s da gravação. O VER. WALACE BRAGA QUIRINO a partir de 
01h10min25s da gravação. O VER. PAULO CÉZAR MONTEIRO a partir de 01h20min40s da 
gravação. Não havendo mais oradores inscritos, a partir de 01h28min09s da gravação,  a SRA. 
PRESIDENTE reportando-se às manifestações relativas aos projetos que envolvem os 
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funcionários públicos municipais como Regime Jurídico, Organização Administrativa, Plano de 
Carreira Geral e dos Profissionais do Magistério, disse da importância dos Vereadores 
tomarem conhecimento destas matérias e então depois agendar a audiência pública. Sendo 
assim enfatizou a importância de estudarem as matérias e, quanto mais rápido fizerem, mais 
rápido seria agendada a audiência pública que já foi assunto de comum acordo em reunião 
realizada nesta Casa de Leis, junto aos representantes do Poder Executivo, quando do 
protocolo destes projetos. Por fim, lembrou que, independente de integrar alguma comissão, 
todos os vereadores devem conhecer todos os projetos pra deliberá-los. A partir de 
01h34min50s da gravação,  a Verª. Débora Aparecida Rodrigues Borges, em aparte, 
questionou se as comissões exarariam pareceres antes das Audiências Públicas, quando a 
SRA. PRESIDENTE respondeu que há uma ideia legal que a Casa Legislativo pode conceder 
parecer prévio às Audiências Públicas, porém, como é de conhecimento de todos, este 
Legislativo está prestes a ficar sem Procurador Jurídico, haja vista que o Dr. Thiago Campos 
Destro, foi aprovado em concurso público de outra cidade e deve exonerar-se do cargo. 
Lamentando a ausência do funcionário, dada sua competência e profissionalismo e, por sua 
opção, no cargo de Presidente, prefere que antes das referidas audiências, disponham de 
pareceres jurídico e contábil para participar das audiências com maior preparo legal. A partir de 
01h30min25s da gravação,  o Ver. Lourenço Francisco de Oliveira Junior, também em 
aparte, acrescentou que o questionamento se refere aos pareceres das comissões, pois 
entende que a audiência pública deve preceder os pareceres, a fim de que os Vereadores 
conheçam as reivindicações dos funcionários. A partir de 01h30min45s da gravação,  a SRA. 
PRESIDENTE disse que a Câmara Municipal tem livre curso com todo corpo administrativo do 
município, bem como lembrou que já foi realizada uma pré-análise em reuniões realizadas em 
conjunto entre os Poderes, lembrando que esteve em reuniões em que participou também a 
Nobre Colega Débora, quando no cargo de Presidente deste Legislativo, demonstrando muito 
comprometimento na análise das minutas das matérias, enviadas pela empresa responsável 
por sua confecção, em conjunto com a comissão de funcionários. Por fim, reiterou que a 
Audiência Pública deve ocorrer após os pareceres jurídico e contábil para que todos estejam 
respaldados e amparados para exarar pareceres e melhor atender as necessidades dos 
funcionários públicos. Novamente em aparte, a partir de 01h31min40s da gravação,  a Verª. 
Débora Aparecida Rodrigues Borges, registrou acreditar que cada membro de comissão se 
sentiria mais seguro e preparado após a audiência pública e com amparo jurídico para exarar 
seus pareceres.  A partir de 01h31min54s da gravação,  a SRA. PRESIDENTE disse que os 
Vereadores têm acesso aos técnicos desta Casa de Leis, ressaltando que haverá a 
contratação automática do susbstituto, tão logo o Procurador Jurídico protocole sua 
exoneração, até a conclusão de novo concurso público para o cargo. Concluiu incentivando os 
Vereadores a se recorrerem aos técnicos em atividade desta Casa de Leis, para se ampararem 
e respaldarem na emissão dos pareceres. Ato contínuo, a partir de 01h32min38s da gravação,  
a SRA. PRESIDENTE considerando a existência do Requerimento de Urgência Especial Nº 

001/2023, passou para a ORDEM DO DIA e, solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a 

leitura do Requerimento de Urgência Especial Nº 001/2023. Terminada a leitura, a partir de 
01h35min18s da gravação,  a SRA. PRESIDENTE submeteu o referido requerimento à 
votação, o qual foi aprovado por unanimidade. Aprovada a urgência especial, a partir de 
01h36min24s da gravação,  a SRA. PRESIDENTE considerou que, na fase do Expediente, já 
foi lido o Projeto de Decreto Legislativo Nº  001/2023 (Concede Título de Cidadão Honorário do 
Município ao Senhor Yoshihiro Gilberto Fujisawa), de autoria do Ver. Edilson Aparecido dos 
Santos e demais Vereadores, solicitou então ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura do 
Parecer Conjunto CJR-CFO  recomendando o prosseguimento na tramitação do mencionado 
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projeto. Terminada a leitura, a partir de 01h39min10s da gravação,  a SRA. PRESIDENTE 
colocou em única discussão o Projeto de Decreto Legislativo Nº 001/2023, dispondo sobre a 
concessão de Título de Cidadão Honorário do Município ao Senhor Yoshihiro Gilberto 
Fujisawa, de autoria do Ver. Edilson Aparecido dos Santos e demais Vereadores. O VER. 
EDILSON APARECIDO DOS SANTOS usou da palavra a partir de 01h39min56s da gravação. 
O VER. WALACE BRAGA QUIRINO a partir de 01h41min35s da gravação. O VER. PAULO 
CÉZAR MONTEIRO a partir de 01h44min50s da gravação. O VER. CRISTIAN LUIZ 
CANDELÁRIA a partir de 01h47min28s da gravação. Ninguém mais se manifestando, no 
momento em que a SRA. PRESIDENTE submeteria a matéria à votação, atendendo a 
requerimentos, concedeu a palavra, para encaminhamento de votação, ao Ver. Edilson 
Aparecido dos Santos que a usou da palavra a partir de 01h50min55s da gravação, e à Verª. 
Débora Aparecida Rodrigues Borges que a usou da palavra a partir de 01h53min17s da 
gravação. Ninguém mais se manifestando, dando prosseguimento a partir de 01h55min18s da 
gravação,  a SRA. PRESIDENTE submeteu então à votação, o Projeto de Decreto Legislativo 
Nº 001/2023, o qual foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais pauta a ser tratada na 
presente ordem do dia,  a partir de 01h56min14s da gravação, a SRA. PRESIDENTE a passou 

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

Nobres Edis inscritos. O VER. LOURENÇO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR usou da 
palavra a partir de 01h56min37s da gravação e, embora sendo advertido pela Sra. Presidente 
por se referir a matéria vencida, o orador não acatou a advertência e prosseguiu com sua 
manifestação. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO a partir de 02h12min14s da gravação. A 
VERª. DÉBORA APARECIDA RODRIGUES BORGES a partir de 02h22min04s da gravação. 
O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA a partir de 02h28min45s da gravação. O VER. 
EDILSON APARECIDO DOS SANTOS a partir de 02h38min36s da gravação. O VER. 
WALACE BRAGA QUIRINO a partir de 02h49min31s da gravação. Não havendo mais 
oradores inscritos, a partir de 02h58min52s da gravação a SRA. PRESIDENTE usou da 
palavra, agradeceu a Deus pelo dom da vida, pela oportunidade de estar Presidente da 
Câmara Municipal de Salesópolis e presidir uma sessão, pela primeira vez. Agradeceu os 
Nobres Pares, responsáveis por esta conquista quando a elegeram para ocupar o cargo de 
Presidente. Agradeceu ao universo pela boa oportunidade, enfatizando que, para quem apenas 
observa do lado de fora, não vê tanta significância no título ou no cargo, que não faz ninguém 
melhor do que ninguém, porém, ressaltou que milhares de pessoas como ela (transexuais), 
precisaram morrer para que hoje, ela e outros pudessem ter a liberdade e o reconhecimento 
para estar sentada numa mesa como a ocupada por ela, em uma Casa de Leis. Prosseguindo, 
registrou que, no último dia vinte de janeiro, levou um susto bastante grande, pois estava 
sentada na orla da praia de Caraguatatuba e um carro perdeu o controle, veio em sua direção 
e, embora em um curto espaço de tempo, pensou que seria seu último momento, entretanto, 
reconheceu que o amor e misericórdia de Deus tem a guardado e a sustentado para manter-se 
em pé até o momento. Também agradeceu todas as mensagens de carinho e amor que 
recebeu, ligações e visitas, quando da sua recuperação pelo acidente, declarando estar se 
recuperando dos ferimentos em pé, tal como pretende permanecer enquanto for a vontade de 
Deus. Concluindo, também registrou sua gratidão a todos aqueles que declararam-se, 
diretamente a ela, nas ruas, que estavam, junto de seus familiares, orando por sua 
recuperação, pois, muitas vezes, as pessoas transexuais são vítimas de tanta maldade 
gratuita, entre outras e, quando pessoas, que sequer tem contato, fazem isso, seu coração se 
enche de alegria. Ato contínuo, lembrou a todos que, neste mês de fevereiro, seriam realizadas 
apenas duas sessões ordinárias, desta data e no próximo dia treze, pois, no dia vinte seria 
segunda-feira de carnaval e, no dia vinte e sete seria decretado ponto facultativo pelo dia que 
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precede o Aniversário da Cidade. Aproveitando, solicitou aos Nobres Pares que colocassem 
em suas agendas, a Solenidade Comemorativa ao Aniversário de Salesópolis, que ocorreria no 
dia vinte e oito de fevereiro, às dez horas, oportunidade em que seria feita a entrega solene do 
Título de Cidadão Honorário Salesopolense ao Exmo. Senhor Yoshihiro Gilberto Fujisawa, e 
que a tradicional missa estava dependendo de confirmação, mas previstas para às dezenove 
horas do mesmo dia, no Santuário de São José.  Nada mais havendo a tratar, 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 06 de Fevereiro de 2023. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  :    
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
                     A Ata supra foi  ______________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
13 de Fevereiro de 2023.  
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