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              ATA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 13 de Março de 2023 - 3º Período da 18ª Legislatura. Aos treze 
dias do mês de março do ano dois mil e vinte e três, no edifício sede deste Poder Legislativo, 
realizou-se a Quarta 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 demais membros da Mesa Diretora, totalizando assim dez Vereadores, dada a 
ausência do Ver. Sebastião de souza.  Havendo número legal, a partir de 00min40s da 
gravação a SRA. PRESIDENTE declarou aberta a presente sessão e submeteu a ata da 
sessão anterior à discussão e votação, a qual foi aprovada por dez votos, sem preceder 
manifestação, dado o atraso do Ver. Sebastião de Souza que, posteriormente, a aprovou e a 
assinou. A partir de 01min22s 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 Nº 014/2023, encaminhando o 
PROJETO DE LEI Nº 010/2023 (Autoriza o Executivo Municipal a Celebrar Convênio com o 
Governo do Estado de São Paulo, Regulamentando a Participação do Município no Programa 
do Povo Paulista, destinado a Concessão de Créditos a microemprendimentos do setor formal 
ou informal, instalados no Município) – desps.: Aguarde-se os Pareceres das comissões 
competentes; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 034 – Informar 
quais medidas estão sendo adotadas referente a obstrução da tubulação da Estrada José 
Cardoso, Bairro do Alegre, Distrito de Nossa Senhora do Remédio, próximo ao Haras do Silvio 
Arroyo, de autoria da Comissão de Estradas Municipais – CEM; 035 – Informar se o valor da 
subvenção da Creche Municipal do Distrito de Nossa Senhora do Remédio está previsto nas 
peças orçamentárias, em caso positivo, informar onde podemos localizar e, em caso negativo, 
informar a fonte do recurso, bem como enviar cópia do contrato da prestação de serviço para 
seu funcionamento;  036 – Informar como está o funcionamento do Portal Artístico, dada a 
existência de uma placa de informações turísticas muito próxima, bem como encaminhar cópia 
dos vouchers do ano de 2022, do relatório estatístico de visitas nos pontos turísticos, do 
controle de fluxo de visitantes sem voucher e de visitantes avulsos de carro; 037 – Informar 
quais prédios públicos possuem acessibilidade e o motivo dos que ainda não possuem; 038 – 
Enviar uma lista com o nome de todos os servidores públicos concursados, discriminando seus 
respectivos cargos e, em caso de desvio de função, o atual cargo/função que ocupa, todos de 
autoria da Verª. Débora Aparecida Rodrigues Borges; 039 – Informar se existe previsão para 
atender as solicitações de iluminação pública no Bairro da Pedra Rajada, em caso positivo, 
esclarecer quais os respectivos trechos e datas previstas e, em caso negativo, justificar; 040 – 
Informar como os munícipes devem solicitar providências e seu acompanhamento, com relação 
a exposição à risco com árvores em terrenos particulares; 041 – Esclarecer os locais, 
informado na resposta ao Requerimento Nº 167/2022, que já foram contemplados com 
iluminação pública, e o prazo previsto para atender os que ainda não foram, todos de autoria 
do Ver. Claudinei José de Oliveira; e 042/2023 – Informar se o pagamento do piso salarial dos 
professores está incluso no plano de carreira do magistério, por que não o paga antes e, se o 
Chefe do Poder Executivo está ciente dos riscos pelo não pagamento deste piso, de autoria do 
Ver. Lourenço Francisco de Oliveira Junior – desps.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES 
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 043 – Interceder junto a Empresa Metropolitana de 
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Transportes Urbanos – EMTU, com o fim de firmar parceria objetivando a construção e 
instalação de abrigos nos pontos de ônibus da Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura, de 
autoria do Ver. Paulo Cézar Monteiro; 044 – Determinar ao setor competente, adotar as 
providências cabíveis com o fim de instalar parquinhos no Distrito de Nossa Senhora do 
Remédio e no Bairro do Bragança, de autoria da Verª. Débora Aparecida Rodrigues Borges; 
045 – Determinar ao setor competente, adotar as providências cabíveis com o fim de tampar o 
hidratante de rua localizado na Avenida Victor Wuo, esquina com a Rua XV de Novembro, de 
autoria do Ver. Mário Barbosa Pinto; 046 – Determinar ao setor competente, realizar limpeza e 
abertura de canaletas, tanto laterais quanto transversais, na altura do Nº 700 da Estrada dos 
Camilos, ramal da Estrada da Petrobrás, além da reposição de solo e aplicação de pedra brita 
no sistema de agulhamento, onde seu rendimento é maior; 047 – Determinar ao setor 
competente, realizar a manutenção das Ruas Prefeito Thiago Geraldo Rodrigues de Camargo, 
Pedro Citrângulo e Ismael Carlos da Fonseca, todas localizadas no PROLOP, bem como a 
limpeza e capinagem da Rua Itys Fides Bueno de Toledo, Jardim Nídia; 048 – Interceder junto 
a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos – EMTU e a Empresa Alto Tietê Transportes 
– ATT, responsável pela Linha 311 – Salesópolis – Mogi das Cruzes, com o objetivo de retornar 
os horários anteriores da Pandemia do COVID-19, no qual previa mais itinerários no Bairro 
Bragança, bem como verificar a possibilidade de autorizar os motoristas de abrirem as portas 
do meio e traseira aos idosos que não possuam Cartão Top, após a apresentação de 
documento pessoal, fazendo prova de sua idade, todas de autoria do Ver. Edilson Aparecido 
dos Santos; 049 – Determinar ao setor competente, estudar a possibilidade de convocar os 
candidatos classificados nos concursos públicos vigentes e, se necessários, realizar processo 
seletivo para as áreas carentes de mão de obra, como educação, saúde, esporte e outras; 050 
– Determinar ao setor competente, realizar manutenção das estradas próximas da serralheria 
no Bairro da Pedra Rajada, do Ramal Antônio Almeida, localizado no Bairro do Bracaiá, e da 
Estrada da Petrobrás, próximo da residência do Sr. Batista Chaves, ambas de autoria do Ver. 
Claudinei José de Oliveira; 051 – Interceder junto ao Comandante da 3ª Cia do 17º BPM/M, 
Capitão PM Flávio Roberto da Silva, objetivando aumentar a frequência da ronda ostensiva da 
Polícia Militar, no Distrito de Nossa Senhora do Remédio e bairros adjacentes;  052 – 
Determinar ao setor competente, realizar manutenção, em caráter emergencial, na Travessa 
João Cardoso do Nascimento, Bairro Bragança, ambas também de autoria do Ver. Edilson 
Aparecido dos Santos; e 053/2023 – Sendo integrante do Consórcio de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê – CONDEMAT, interceder, urgentemente, junto aos órgãos estaduais, 
inclusive, Secretarias Estaduais de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos, além do 
Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE, e demais órgãos competentes, com o fim 
de realizar, pela primeira vez, após a construção da Barragem do Paraitinga, a manutenção e 
limpeza do mato sobre a superfície da água da represa, de autoria do Ver. Claudinei José de 
Oliveira – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente; PARECER CFO (Comissão de Finanças 
e Orçamento) Nº 001/2023, referente ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de 
Salesópolis, relativo ao mês de Dezembro/2022 – desp.: Arquive-se, Plenário ciente. 
Terminada a leitura, a partir de 15min29s da gravação, O Sr. 2º Secretário registrou a presença 
do Ver. Seabstião de Souza. Ato contínuo, a partir de 15min39s da gravação, a SRA. 
PRESIDENTE registrou que, no dia quatro de março, aconteceram duas Audiências Públicas 
para discussão dos Projetos de Lei Complementar relativos a plano de carreira, organização 
administrativa e regime jurídico dos servidores municipais. Acrescentou que, no último dia 
nove, nesta Casa de Leis, foi realizada uma reunião entre os Poderes Executivo e Legislativo 
e, ao final da reunião, chegaram a um consenso e, nesta data, o Sr. Prefeito Municipal 
protocolou a resposta ao OF CM Nº 026/2023 encaminhado a ele, no qual, a pedido dele, esta 
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Casa de Leis registrou que: “ficou decidido então que Vossa Excelência retirará estas matérias 
para estudar se inclui ou não os apontamentos feitos e os que serão em tais reuniões, para 
então reapresentá-las nesta Casa de Leis”, referindo-se aos Projetos de Lei Complementares 
Nºs 001 a 004/2023. Na sequência fez a leitura,  na íntegra,  de ambos os ofícios, deixando 
claro que no OF Nº 067/23-GP em resposta,  o Sr. Prefeito Municipal requer a retirada das 
quatro matérias. Ato contínuo, a partir de 21min25s da gravação. concedeu a palavra aos 
Nobres Edis inscritos. O VER. EDILSON APARECIDO DOS SANTOS usou da palavra a partir 
de 21min41s da gravação. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA a partir de 26min09s da 
gravação. A VER. DÉBORA APARECIDA RODRIGUES BORGES a partir de 33min31s da 
gravação. O VER. LOURENÇO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR a partir de 38min21s da 
gravação. O VER. PAULO CÉZAR MONTEIRO usou da palavra a partir de 46min20s da 
gravação. Não havendo mais oradores inscritos, a partir de 51min35s 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 
2019, de que trata o Processo TC Nº 4815/989/19-9, lembrando que o Parecer da Comissão de 
Finanças e Orçamento seguido do respectivo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
003/2023 (Dispõe sobre a aprovação das Contas e Balanço Geral da Prefeitura Municipal de 
Salesópolis, relativos ao exercício de 2019), 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 2019 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 também que o quórum para rejeição do 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 003/2023 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 53min55s da gravação, a SRA. PRESIDENTE registrou a ausência 
do Sr. Prefeito ou de possível representante e, dando prosseguimento, a partir de 54min26s da 
gravação, colocou em discussão o 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. O VER. 
EDILSON APARECIDO DOS SANTOS, Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento - 
CFO usou da palavra a partir de 55min18s da gravação. O VER. LOURENÇO FRANCISCO DE 
OLIVEIRA JUNIOR a partir de 01h02min52s da gravação. Ninguém mais se manifestando, a 
partir de 01h06min43s da gravação, a SRA. PRESIDENTE, considerando a ausência do Gestor 
das Contas Municipais de 2019, submeteu à votação o 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 e, concluída a votação proclamou seu resultado aos 01h07min48s da 
gravação, ou seja, o PDL Nº 003/2023 foi aprovado por onze votos, unanimidade. Não havendo 
mais matéria a ser tratada na presente Ordem do Dia, a partir de 01h08min01s da gravação, 

passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL. Conforme livro de inscrição, concedeu a palavra 

aos Nobres Edis inscritos. O VER. EDILSON APARECIDO DOS SANTOS usou da palavra a 
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partir de 01h08min21s da gravação. O VER. LOURENÇO FRANCISCO DE OLIVEIRA 
JUNIOR a partir de 01h10min49s da gravação. O VER. WALACE BRAGA QUIRINO a partir de 
01h18min29s 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 01h22min11s da gravação. Retomando a presidência e não 
havendo mais oradores inscritos, a partir de 01h37min16s da gravação a SRA. PRESIDENTE 
usou da palavra, reiterando o convite para a Santa Missa das dez horas, do dia dezenove de 
março, Dia do Padroeiro da Cidade, no Santuário de São José, quando 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, também 
reiterou,  conforme já registrado por ela mesma, nas 2ª  e 3ª Sessões Ordinárias,  que, 
conforme o Código de Ética, neste mês de março, deveria 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 2ª 
Sessão Ordinária mencionada, já fez a leitura integral do art. 22, e concluiu pedindo a todos 
que tomassem as providências necessárias para a próxima sessão ordinária. 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 13 de Março de 2023. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  :    
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
                     A Ata supra foi  ______________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
20 de Março de 2023.  
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