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              ATA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 06 de Março de 2023 - 3º Período da 18ª Legislatura. Aos seis 
dias do mês de Março do ano dois mil e vinte e três, no edifício sede deste Poder Legislativo, 
realizou-se a Terceira 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,  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 00min36s da gravação a SRA. PRESIDENTE 
declarou aberta a presente sessão e submeteu a ata da 2ª Sessão Ordinária, realizada no dia 
treze de fevereiro,  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 
antes da leitura das matérias do Expediente, considerando que o Projeto de Lei Nº 009/2023 
(Institui o Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura – FMSAI de Salesópolis, 
e dá outras providências), encaminhado pelo Poder Executivo, através da Mensagem Nº 
013/2023, trata-se de caso de reapresentação, haja vista que o Projeto de Lei Nº 003/2023, de 
mesmo teor, foi retirado pelo autor, conforme Ofício Nº 026/2023 lido na 2ª Sessão Ordinária. 
Então,  em cumprimento ao disposto no artigo 174, parágrafo 3º do Regimento Interno desta 
Casa de Leis, que dispõe: “a proposição retirada pelo autor, não poderá ser reapresentada na 
mesma sessão legislativa, salvo deliberação do plenário, em sendo assim, disse que 
submeteria à deliberação do plenário, a reapresentação da matéria através do Projeto de Lei 
Nº 009/2023. Feitos os esclarecimento, procedeu a votação da reapresentação da matéria, a 
qual foi aprovada por unanimidade. Aprovada a reapresentação, comunicou que o Projeto de 
Lei Nº 009/2023 seguiria os trâmites regimentais. Dando prosseguimento, a partir de 03min21s 
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: 

MENSAGENS do Poder Executivo Nºs: 010 e 013, encaminhando, respectivamente, o 
PROJETO DE LEI Nº 008/2023 (Dispõe sobre a doação de bens inservíveis das Escolas 
Municipais para as Associações de Pais e Mestres – APMs das respectivas Unidades 
Escolares no âmbito da Secretaria Municipal de Educação da Estância Turística de 
Salesópolis, e dá outras providências) – desp.: Às Comissões de Justiça e Redação de 
Educação e Cultura e de Finanças e Orçamento; e o PROJETO DE LEI Nº 009/2023 (Institui o 
Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura – FMSAI de Salesópolis, e dá 
outras providências) – desp.: Às Comissões de Justiça e Redação, de Recursos Naturais e 
Meio Ambiente, de Obras e Serviços Públicos e de Finanças e Orçamento; OFÍCIO do Poder 
Executivo Nº 026/2023-GP – Encaminhando os Contratos e Termos Aditivos firmados em 
Janeiro de 2023 – desp.: À Comissões de Justiça e Redação; REQUERIMENTOS solicitando 
ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 022 – Informar se realmente o prédio do CEP não será mais 
destinado à Oficina Terapêutica, em caso positivo, informar sua nova destinação, e os motivos 
para alteração da finalidade do prédio, quem determinou a mudança, e onde e como serão 
atendidas as pessoas com deficiência em oficinas terapêuticas, de autoria da Verª. Débora 
Aparecida Rodrigues Borges e outros; 023 – Informar como será o uso do prédio público que 
abriga o Velório Municipal e sua reforma; 024 – Informar os serviços prestados pela 
Subprefeitura do Distrito de Nossa Senhora do Remédio, facilitando a vida dos munícipes 
daquele distrito e bairros adjacentes; 025 – Informar se executou serviço de manutenção nos 
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pontos críticos da Estrada dos Rodrigues, usando algum tipo de material, em caso positivo, 
enviar relatórios fotográficos e, em caso negativo, informar o que pretende ser feito e quando; 
026 – Informar o ponto inicial de cada linha do transporte escolar municipal, a quantidade de 
quilômetros de cada linha, o valor por quilometragem, a última atualização dos itinerários, 
quando foi o último estudo, e se está em andamento um novo estudo para atualização; 027 – 
Determinar ao setor competente, realizar manutenção da iluminação pública, e substituição das 
luminárias queimadas, no trecho da calçada defronte à E.E. Vereador Elisiário Pinto de Morais; 
028 – Informar se a Comissão Municipal de Turismo e a Secretaria Municipal de Turismo, 
Cultura e Esporte já fizeram reuniões e pesquisas com representantes e empresários do 
Mercado Municipal e no segmento de hotelaria, a fim de apurar a veracidade de informações 
sobre o baixo movimento nestes setores, o motivo, e executar medidas para impulsionar suas 
vendas, em caso positivo, esclarecer o que vem sendo feito e, em caso negativo, explicar o que 
será feito, todos de autoria da Verª. Débora Aparecida Rodrigues Borges; 029 – Informar o que 
se segue, acerca da aquisição de pedra brita Nº 3, na Ata de Registro de Preço Nº 34/2022: 1) 
há previsão para nova aquisição de pedra brita Nº 3, em caso positivo, quando ocorrerá e qual 
a quantidade, 2) segundo cronograma do Setor Municipal de Obras, quais estradas serão 
contempladas neste primeiro semestre, e 3) a quantidade de pedra é suficiente para atender as 
demandas previstas neste ano, em caso negativo, o que fará para atendê-las, em caso 
positivo, qual será a quantidade para atender, de autoria do Ver. Marco Aurélio Ventura; 030 – 
Enviar cópia do projeto de construção e memorial descritivo das obras em andamento dos 
boxes no Centro de Exposições Maestro Sebastião de Mello Faria, informando a origem do 
recurso destinado para esse fim, de autoria do Ver. Lourenço Francisco de Oliveira Junior; 031 
– Informar: 1) se será instalado um letreiro ou placa identificativa na fachada do Centro de 
Exposições Maestro Sebastião de Mello Faria, em caso afirmativo, qual a previsão e, em caso 
negativo, justificar, 2) se existe um cronograma de eventos para o referido Centro de 
Exposições, em caso afirmativo, encaminhar, em caso negativo, justificar e, 3) se existe 
procedimento, em andamento, para posterior utilização do espaço destinado à comercialização 
de alimentos, em caso afirmativo, encaminhar, em caso negativo, justificar, de autoria do Ver. 
Marco Aurélio Ventura; 032 – Informar como estão as tratativas, para que o munícipe Sr. 
Oswaldo Cirino, seja atendido pelo sistema de saúde local e, que seja empenhada toda 
atenção e agilidade para início dos atendimentos à população, de maneira geral, de autoria do 
Ver. Claudinei José de Oliveira; e 033/2023 – Informar: 1) quando acontecerá a inauguração da 
ponte de concreto armado do Bairro dos Buenos, caso a obra ainda não esteja concluída, 
justificar enviando cópia do cronograma de execução, bem como informar as medidas que 
estão sendo tomadas para o seu término, 2) a Defesa Civil Municipal já foi acionada para 
verificar a segurança da ponte provisória, em caso afirmativo, enviar relatório, em caso 
negativo, informar quando será realizada esta vistoria e, após, encaminhar relatório, de autoria 
dos Vers. Marco Aurélio Ventura e Lourenço Francisco de Oliveira Junior – desp.: Aprovados, 
encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 027 – Interceder junto a 
EDP Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a instalação de uma luminária na altura do Nº 
1051 da Estrada Aparecida, Bairro Tietê Acima, próximo a residência do Sr. Ivan Pereira 
Facaia, de autoria do Ver. Mário Barbosa Pinto; 028 – Determinar ao setor competente, realizar 
estudo para instalação de uma placa de “Proibido Parar e Estacionar” em um dos lados do 
início da Rua São Sebastião, Bairro Fartura, proximidades do Supermercado Bom Dia; 029 – 
Determinar ao setor competente, realizar manutenção, em caráter emergencial, nas ruas do 
Bairro dos Buenos, incluindo os serviços de reposição do solo, agregado com pedra brita Nº 3, 
bem como incluí-las no cronograma de pavimentação de vias públicas do corrente ano, 
priorizando a Rua José Cândido Sandoval, ambas de autoria do Ver. Marco Aurélio Ventura; 
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030 – Determinar ao setor competente, estudar a possibilidade de implantar um redutor de 
velocidade na Rua Hisashi Kimoto, sentido Bairro do Bragança ao Distrito de Nossa Senhora 
do Remédio, no ponto próximo ao reservatório de água da Companhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo – SABESP, conforme foto que anexa; 031 – Interceder junto ao 
Departamento de Estradas de Rodagem – DER, com o fim de instalar pontos de ônibus na 
altura do Km Nº 79,5 da Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura, conforme foto que anexa, 
ambas de autoria do Ver. Edilson Aparecido dos Santos; 032 – Interceder junto a EDP 
Bandeirante Energias do Brasil, com o fim de instalar mais cinco luminárias, a partir da altura 
do Nº 25 da Estrada dos Moraes, localizada no Bairro do Alegre, que tem seu acesso na altura 
do Km 84 da Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura, e também que as lâmpadas de 
mercúrio já existentes ali, sejam substituídas pelas do tipo LED, de autoria do Ver. Paulo Cézar 
Monteiro; 033 – Determinar ao setor competente, realizar manutenção, limpeza das margens, 
reposição de solo em trechos críticos, patrolamento, aplicação de pedra brita, abertura de 
saídas d’água e limpeza, na Estrada do Araújo, Bairro dos Moraes, de autoria do Ver. Edilson 
Aparecido dos Santos; 034 – Determinar ao setor competente, estudar a possibilidade de 
destinar uma sala no Centro de Exposições para guardar e exibir coleções sobre os Pracinhas 
Salesopolenses; 035 – Determinar ao setor competente, adotar as providências cabíveis, com 
o fim de construir uma cobertura, ou instalar um abrigo de ponto de ônibus, na Avenida Victor 
Wuo, próximo ao ponto de coleta de rejeitos; 036 – Determinar ao setor competente, realizar a 
manutenção na altura do Nº 338 da Rua Expedicionário Benedito da Fonseca, todas de autoria 
do Ver. Mário Barbosa Pinto; 037 – Determinar ao setor competente, realizar a manutenção, 
patrolamento e cascalhamento nos trechos de maior necessidade da Estrada da Pedra Rajada 
e seus acessos, bem como incluir seu trecho inicial, até o morro de propriedade do Sr. Vicente, 
no cronograma de pavimentação e drenagem, de autoria dos Vers. Marco Aurélio Ventura e 
Edilson Aparecido dos Santos; 038 – Interceder junto a EDP Bandeirante Energias do Brasil, a 
fim de realizar manutenção e substituição das lâmpadas queimadas no Bairro da Nascente, 
principal acesso à Estrada da Petrobrás; 039 – Determinar à secretaria competente, adotar as 
providências para instalar uma cobertura no ponto de parada do transporte escolar, localizado 
na altura do Nº 225 da Avenida Bragança; 040 – Determinar à secretaria competente, realizar a 
manutenção da tampa da boca de lobo, localizada na altura do Nº 4 da Rua Antônio Paulino de 
Miranda, todas de autoria do Ver. Lourenço Francisco de Oliveira Junior; 041 – Determinar ao 
setor competente, incluir a pintura da faixa de sentido duplo na Avenida Victor Wuo, no 
cronograma de serviços de sinalização de trânsito, assim como faixas amarelas em ambos os 
lados dessa via, indicando proibido estacionar nos trechos onde há estreitamento da via, sendo 
uma próxima a garagem do prédio da EDP Bandeirante Energias do Brasil, e outra próxima da 
Igreja O Brasil para Cristo, de autoria do Ver. Marco Aurélio Ventura; e 042/2023 – Determinar 
ao setor competente, averiguar a situação do imóvel localizado na Rua João Batista de Melo 
Franco Junior, Nº 109, Bairro Fartura, de autoria do Ver. Claudinei José de Oliveira – desps.: 
Encaminhe-se, lidas no Expediente; BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, relativo ao mês de Janeiro/2023 – desp.: À Comissão de Finanças e 
Orçamento; OFÍCIOS Nºs 033/2023, em resposta à solicitação da Comissão de Saúde e de 
Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência – CSDDPD, encaminhando Relatório da 
Intervenção referente a Prestação de Contas do mês de Janeiro/2023, de autoria da 
Interventora da Santa Casa de Misericórdia Frederico Ozanan; e 019/2022, convidando os 
Vereadores desta Casa de Leis a participarem da Audiência Pública para apresentação e 
discussão da Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2022, e solicita autorização para uso 
das dependências do prédio e equipamento, bem como do apoio técnico deste Legislativo, 
para transmissão online, de autoria do Secretário Municipal de Saúde – desps.: Arquive-se, 
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Plenário ciente. Terminada a leitura, a partir de 26min25s 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 26min42s da gravação. O VER. CRISTIAN 
LUIZ CANDELÁRIA a partir de 33min00s da gravação. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO a 
partir de 37min49s da gravação. Em aparte, o Ver. Edilson Aparecido dos Santos usou da 
palavra a partir de 41min00s da gravação. O ORADOR retomou a palavra a partir de 41min21s 
da gravação. A VER. DÉBORA APARECIDA RODRIGUES BORGES a partir de 43min29s da 
gravação. Em aparte, o Ver. Paulo Cézar Monteiro usou da palavra a partir de 50min32s da 
gravação. A ORADORA retomou a palavra a partir de 50min57s da gravação. O VER. MARCO 
AURÉLIO VENTURA a partir de 54min00s da gravação. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE 
OLIVEIRA a partir de 01h04min22s da gravação. O VER. EDILSON APARECIDO DOS 
SANTOS a partir de 01h13min04s da gravação. O VER. WALACE BRAGA QUIRINO a partir 
de 01h23min27s da gravação. O VER. PAULO CÉZAR MONTEIRO usou da palavra a partir de 
01h27min08s da gravação. Em aparte, o Ver. Cristian Luiz Candelária usou da palavra a 
partir de 01h36min02s da gravação. O ORADOR retomou a palavra a partir de 01h36min24s 
da gravação. Não havendo mais oradores inscritos, a partir de 01h36min50s da gravação, a 
SRA. PRESIDENTE comunicou que houve um problema técnico para transmissão ao vivo 
desta sessão, contudo, já havia sido resolvido. Porém registrou que o vídeo completo desta 
sessão ficaria disponível no site e facebbook deste Legislativo, logo após seu término. E, ato 
contínuo, não havendo pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia, comunicou que está 
prevista para a próxima sessão, única  discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo 
Nº 003/2023 (Dispõe sobre APROVAÇÃO das Contas e Balanço Geral da Prefeitura Municipal 
de Salesópolis, relativos ao exercício de 2019), de autoria da Comissão de Finanças e 
Orçamento, seguido do Relatório da mesma comissão, acatando a posição do Egrégio Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo (Processo TC 4815/989/19-9), e a partir de 01h38min00s 

da gravação, passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL. Conforme livro de inscrição, 

concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. LOURENÇO FRANCISCO DE 
OLIVEIRA JUNIOR usou da palavra a partir de 01h38min22s da gravação. A VERª. DÉBORA 
APARECIDA RODRIGUES BORGES a partir de 01h53min50s da gravação. O VER. MARCO 
AURÉLIO VENTURA a partir de 01h58min44s da gravação. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE 
OLIVEIRA a partir de 02h09min19s da gravação. O VER. EDILSON APARECIDO DOS 
SANTOS a partir de 02h23min10s da gravação. O VER. WALACE BRAGA QUIRINO a partir 
de 02h27min20s da gravação. Passando a presidência ao Vice-Presidente, Ver. Edilson 
aparecido dos Santos, a VERª. REBECCA BARBOSA MARCONDES (Raí Saylon de Paula 
Ribeiro) usou da palavra a partir de 02h34min43s da gravação. Retomando a presidência e não 
havendo mais oradores inscritos, a partir de 02h38min12s da gravação a SRA. PRESIDENTE 
usou da palavra, registrando que, na Santa Missa das dez horas, do dia dezenove de março, 
Dia do Padroeiro da Cidade, no Santuário de São José, conforme convite que os Vereadores 
tinham recebido, esta Câmara Municipal faria a entrega solene do Título de Cidadão Honorário 
Salesopolense ao Excentíssimo Reverendíssimo Pároco e Reitor Padre Muller Aparecido do 
Prado. Ato contínuo, reiterou,  conforme já registrado por ela mesma, na 2ª Sessão Ordinária,  
que, conforme o Código de Ética, neste mês de março, deve-se realizar a eleição dos membros 
da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar para estes últimos dois anos desta legislatura, 
sendo assim, deveriam seguir o artigo 22 do referido código. Por fim, lembrou que, naquela 
mencionada sessão, já fez a leitura do art. 22, portanto, pediu a todos que tomassem as 
providências necessárias. Por fim, referiu-se ao Dia Internacional da Mulher, que seria 
comemorado no próximo dia oito, e parabenizou todas as mulheres, na pessoa da munícipe 
Kátia, representante dos pais das pessoas com deficiência, uma mulher muito engajada e 

http://www.camarasalesopolis.sp.gov.br/
mailto:cmsalesopolis@uol.com.br


CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 
SALESÓPOLIS 

Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - Salesópolis/SP 
CEP: 08970-000    - Tel\Fax: (011) 4696-1333/1716/1731 

Site www.camarasalesopolis.sp.gov.br Email: cmsalesopolis@uol.com.br 
 

continuação da Ata da 3ª Sessão Ordinária, realizada em 06 de Março de 2023                                                  FL. 5 
 

 
 

sempre muito participativa. 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 Março de 2023. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  :    
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
                     A Ata supra foi  ______________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
13 de Março de 2023.  
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