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ATA DA 8ª  SESSÃO  LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 23 de Abril de 2007 - 3º Período da 14ª Legislatura. Aos vinte 
e três dias do mês de Abril do ano dois mil e sete, no edifício sede deste Poder Legislativo, 
realizou-se  a  Oitava  Sessão  Ordinária  da  Câmara  Municipal  de  Salesópolis  sob  a 
presidência  do  Vereador  Sérgio  dos  Santos  e  secretariada  pelo  Ver.  Jair  dos  Santos, 
convidado  do  presidente  em exercício.   Às  dezenove  horas,   horário  regimental,  o  Sr. 
Secretário  procedeu  a  verificação  da  presença,  constatando-se  a  ausência  dos  Vers. 
Angelino Rodrigues, Claudinei José de Oliveira – 1º Secretário, Mário Barbosa Pinto – 2º 
Secretário e Sebastião Rodrigues de Campos Júnior – Presidente, e presença dos demais 
membros  desta  Casa.   Havendo  número  legal,   o  Sr.  Vice-Presidente,  Ver.  Sérgio  dos 
Santos,  declarou aberta a sessão e solicitou ao Sr. Secretário que procedesse a leitura da 
Ata  da  última  sessão  ordinária.  Neste  momento,  o  Ver.  Vanderlon  Oliveira  Gomes 
requereu a dispensa da leitura, requerimento este que, submetido ao Plenário, foi aprovado 
por  unanimidade  dos  presentes,  ou  seja,  cinco  votos.   Ato  contínuo,  o  Sr.  Presidente 
submeteu a ata à discussão e votação, sendo a mesma também aprovada por unanimidade 
dos presentes, sem preceder manifestação.  Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 
Secretário que procedesse a leitura do comunicado de ausência dos quatro Vereadores, 
cuja falta se justificou pela participação em audiência com o Secretário Estadual de Meio 
Ambiente, agendada para às dezoito horas, em São Paulo, onde seriam discutidas medidas 
para  liberação  de  ligação  de  energia  elétrica  nesta  cidade  que,  atualmente,  enfrenta 
inúmeros problemas face os impedimentos impostos pelo DUSM – Departamento de Uso do 
Solo  Metropolitano.  Em  seguida,  o  Sr.  Secretário  procedeu  a  leitura  das  matérias  do 
EXPEDIENTE que  constou  do  seguinte,  com  seus  respectivos  despachos: 
REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 027 - Encaminhar uma relação 
das empresas que forneceram medicamentos à Secretaria Municipal de Saúde, no período 
de 01 de Fevereiro/07 à 16 de Abril/07,  bem como esclarecer os tipos de processo, se 
compra direta ou licitação, e o valor que cada empresa recebeu;  e 028/07 - Encaminhar 
cópia  do  Contrato  Nº  19  de  doze  de março  e  Nota  Fiscal  de aquisição  dos  materiais 
relacionados  no  valor  de  R$  30.736,00,  referente  ao  Processo  Nº  15/07,  sendo  08 
televisores, 03 aparelhos de Fax, 01 Bebedouro Elétrico, 04 vídeos cassetes, 04 Aparelhos 
de DVD, 02 centrais de PABX e 01 Geladeira, ambos do Ver. Jair  dos Santos  – desps.: 
Aprovados, encaminhe-se;  INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 096 - 
Determinar o cascalhamento no início da Estrada do Diamantino, Distrito dos Remédios; 
097 – Viabilizar estudos objetivando a instalação de câmeras de monitoramento na Praça 
Padre João Menendes, Calçadão da Rua XV de Novembro e principais ruas da cidade, bem 
como nas proximidades do Portal Artístico, ambas do Ver. Jair dos Santos; 101 – Determinar 
a limpeza e manutenção do Cemitério Municipal,  bem como agilize a construção de um 
novo  cemitério;  e 102/07  –  Solicitando  ao  Sr.  Presidente  da  Câmara  Municipal,   cortar 
as despesas  mensais  com empresas jornalísticas,   lamentavelmente,   já  realizadas  nos 
últimos meses, vindo a publicar somente os relatórios e outros atos oficiais impostos pela 
atual  legislação,   ambas  do  Ver.  Sérgio  dos  Santos  –  desps.:  Encaminhe-se,  lidas  no 
Expediente;   COMUNICADOS:  do  Ministério  da Saúde –  sobre a liberação de  recursos 
financeiros no valor de R$ 1.523,27, para o Pagamento de Medicamentos dos Grupos de 
Hipertensão, Diabete, Asma e Renite – HD 1,15,  referente ao mês de Fevereiro/07 – desp.: 
Arquive-se,  Plenário  ciente;  do CODIVAP – sobre o adiamento da 3ª  Reunião,  para dia 
quatro  de  maio,   em  Salesópolis,   em  virtude  do  51º  Congresso   dos   Municípios 
que 
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acontecerá em Campos do Jordão;  CONVITES:  da Secretaria Municipal de Saúde - para 
uma reunião sobre “Adolescência, Vulnerabilidade e Risco Social em nosso Município”, no 
próximo dia vinte e seis de abril, às nove horas e trinta minutos, no Centro Pastoral São 
José;  do  Conselho  Estadual  do  Idoso –  para  a  Conferência  Regional  da  Região  8,  no 
próximo dia vinte e oito de maio,  às treze horas, em São Paulo;  do Deputado Estadual 
Celso  Giglio –  para  o  Lançamento  da  Frente  Parlamentar  Municipalista  da  Assembléia 
Legislativa e exposição do Painel “Reforma Política”,  no próximo dia vinte e sete de abril, às 
dezesseis horas, por ocasião do 51º Congresso Estadual de Municípios, em Campos do 
Jordão; da Câmara Municipal de Biritiba Mirim – para a Sessão Itinerante que se realizará 
no próximo dia vinte e cinco de abril, às vinte horas, no Jardim Vista Alegre; OFÍCIOS: do 
Deputado  Donisete  Braga –  comunicando  que  apresentou  o  Projeto  de  Lei  Nº  395/05, 
dispondo sobre alteração na redação da Lei Nº 7862/92, a fim de simplificar o sistema de 
repasse de recursos para os municípios paulistas declarados por lei estâncias turísticas; do 
Deputado Luiz Carlos Gondim – encaminhando cópia e comunicando a sanção da Lei Nº 
12.552,  de sua autoria,   dispondo  sobre a presença de  médico  geriatra  nos  Centro de 
Referência de Idosos Regionais  do Estado de São Paulo – desps.:  Arquive-se,  Plenário 
ciente. Terminada a leitura, o Sr. Presidente concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. 
Passando a presidência ao Sr. Secretário – Ver. Jair  dos Santos, o  VER. SÉRGIO DOS 
SANTOS  iniciou  parabenizando  o  Nobre  Par  Jair  dos  Santos,  por  apresentar  o 
Requerimento  Nº  28,  enfatizando  que  está  desenvolvendo  corretamente  a  função 
fiscalizadora do Vereador. Acrescentou que, diversos munícipes têm feito gozação acerca 
de  tal  compra  que,  segundo  boatos,  foi  superfaturada,  mas,  para  confirmar  se  os 
comentários procedem, será necessário aguardar a resposta da citada proposição e,  se 
necessário, tomar as providências cabíveis. Em seguida, justificou oralmente sua Indicação 
Nº 101, expondo diversas fotos que comprovam a sujeira e má conservação do Cemitério 
Municipal.  Comentou  que,  há  algumas  semanas,  levou  o  caso  ao  Prefeito  Rafael, 
convidando-o a visitar aquele próprio municipal, quando ele se negou e ainda disse que já 
havia visitado o local e nada constatou. Diante das fotos expostas no telão do plenário, o 
orador comentava cada uma e questionou se o Prefeito Municipal não enxergava ou estava 
mal assessorado, dizendo que o sítio dele (Prefeito) é que não devia estar sujo, havendo 
pessoal para limpá-lo. Ressaltou que,  diante das rachaduras nas proximidades do muro, 
conforme fotos expostas, ficava nítida a necessidade de providências urgentes para evitar 
novo  desabamento  e  suas  trágicas  e  inevitáveis  conseqüências.  Criticou  o  Sr.  Prefeito 
Municipal, registrando seu arrependimento em apoiá-lo na última eleição, sugerindo a todos 
que pensem melhor quando forem votar nas próximas oportunidades, a fim de evitarem um 
administrador  que  sequer  consegue  dar  conta  dos  serviços  básicos  de  um  simples 
Cemitério  Municipal.  Enfatizou  que  a  situação  atual  demonstra  o  total  desrespeito  do 
Prefeito Rafael  para com a população, especialmente, àqueles que,  todas às segundas-
feiras, visitam os túmulos dos seus entes queridos, e concluiu, ressaltando a necessidade, 
urgente, de construir um novo Cemitério Municipal.  Prosseguindo, o orador justificou seu 
Requerimento  Nº  102,  esclarecendo  que  propôs  cortar  despesas  deste  Legislativo  com 
jornais, enfatizando que, para evitar críticas públicas,  basta aos políticos, desenvolverem 
um trabalho sério, publicando apenas os relatórios quadrimestrais exigidos pelo Tribunal  de 
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Contas do  Estado de São Paulo. Por fim, disse que as publicações em jornais são apenas 
“politiquinhas prá cá e prá la”, portanto, isso que já ocorre na Prefeitura não pode acontecer 
também na Câmara Municipal. Reassumindo a presidência e prosseguindo com a ordem de 
inscrição, o Sr. Presidente concedeu a palavra ao  VER. JAIR DOS SANTOS que iniciou 
justificando oralmente sua Indicação Nº 97,  lembrando que reitera o mesmo pedido em 
2005, por acreditar que o monitoramento inibe ações de marginais, portanto, investimento 
necessário e com ótimos resultados em diversas cidades da região. Também justificou seu 
Requerimento Nº 27,  acrescentando que o apresentou por receber informações de compra 
superfaturada  de  medicamentos,  o  que,  sendo  constatado,   pretende  adotar  sérias 
providências.  Prosseguindo,  justificou  oralmente  seu  Requerimento  Nº  28,  que  também 
refere-se à suspeita de superfaturamento, contudo, neste caso, comentou que pesquisou na 
Internet, constatando que, uma televisão de vinte e nove polegadas, adquirida no valor de 
um mil e quinhentos reais, custa, como preço máximo, seiscentos e noventa e nove reais; e 
que também se deu ao trabalho de pesquisar nas lojas desta cidade, constatando que o 
mesmo produto custa apenas seiscentos e trinta e nove reais. Declarou-se assustado com a 
situação, já que o preço dos produtos desta cidade supera tanto o possivelmente pago, 
quanto  os  pesquisados  na  Internet,  ou  seja,  a  própria  Municipalidade  compra  fora,  um 
produto que existe na cidade e ainda paga o dobro do preço. Disse que pretende obter a 
resposta  desta  proposição,  com  cópias  de  documentos  comprobatórios,  até  a  próxima 
sexta-feira e, se não recebê-las, as requererá, pessoalmente, junto à Secretaria Municipal 
de Finanças.  Prosseguindo, disse que também encontrou nas lojas locais,  aparelhos de 
DVD por trezentos reais e, segundo informações, a Municipalidade pagou seiscentos reais 
cada  um,  portanto,  não  poderá  deixar  de  apurar  e,  constatando  a  veracidade  destes 
absurdos,  procurará  o  responsável  pelo  processo  licitatório  para  responsabilizá-lo,  bem 
como ao Sr. Prefeito  Municipal.  Diante de tantos gastos absurdos, lembrou que,  na sua 
gestão  enquanto  presidente  deste  Legislativo,   foi  realizada  uma reforma no  prédio  da 
Câmara Municipal e, na oportunidade, fez questão de adquirir  todo material no comércio 
local,  bem como, contratar  mão-de-obra  salesopolense,  sendo  a compra do  piso,  única 
exceção, por falta do padrão desejado nesta cidade. Finalizando, registrou que a reforma da 
Câmara Municipal não atingiu vinte e cinco mil reais, portanto, sabe que há potencial nesta 
cidade para atender os Poderes Públicos,  que têm obrigação de fazer suas compras e 
incentivar o comércio local, motivo pelo qual não admitirá superfaturamento e, constatando-
o,  tomará  as  providências.  O  SR.  PRESIDENTE  em  exercício,  disse  que  a  CFO  – 
Comissão de Finanças e Orçamento, a qual preside, apóia o Nobre Vereador e,  dirigindo-se 
aos  demais  Pares  presentes,  incentivou-os  a  fiscalizar,  seguindo  o  exemplo  do  Nobre 
Colega Jair dos Santos. Não havendo mais oradores inscritos,  comunicou que a discussão 
e votação do Requerimento Nº 024/07, de autoria do Ver. Sebastião Rodrigues de Campos 
Júnior estava adiada,  em virtude da ausência do seu autor e do Ver. Claudinei José de 
Oliveira, quem requereu a deliberação desta matéria.  Não havendo pauta a ser tratada na 
presente Ordem do Dia,  o Sr. Presidente passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL e, 
conforme livro de inscrição, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. A VERª. DEISE 
APARECIDA CORRÊA DUQUE iniciou relatando uma denúncia que recebeu, nesta manhã, 
de uma senhora que lhe apresentou o caso de uma criança com problemas e que,  desde  o 
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dia anterior,  não conseguia  atendimento no Conselho Tutelar.  Disse que também tentou 
contato via telefone e não teve retorno, decidiu então, telefonar para a residência de uma 
Conselheira,  quando esta lhe contou que a plantonista  estava em outro  município  e  se 
propôs a verificar o caso, somente após às dezoito horas, quando iniciaria o seu plantão. A 
oradora lamentou a demora no atendimento e questionou por quê outro Conselheiro não 
assume o plantão quando um plantonista se ausenta, enfatizando que esta simples medida 
evitará  o  agravamento  de  diversas  situações  como  a  denunciada,  em  que  envolvia  o 
abandono de uma criança. Concluiu  declarando esperar seja verificada e resolvida esta 
situação dos Conselheiros Tutelares, para que o atendimento aos menores seja garantido 
em tempo e, independentemente, da ausência do Conselheiro  plantonista.  Agradeceu e 
elogiou o Setor de Obras pelo excelente trabalho que está realizando nas ruas do Bairro 
Fartura, especialmente, na Rua São Sebastião. Finalizando, a oradora disse esperar que 
prossiga,  com o mesmo trabalho e qualidade nos demais bairros e estradas rurais, pois o 
serviço tem sido alvo de elogios pelos munícipes, inclusive, pelos resultados após uma forte 
chuva.   O  VER.  VANDERLON  OLIVEIRA GOMES também  elogiou  os  bons  serviços 
realizados nas ruas do Bairro Fartura,  demonstrando que, apesar das dificuldades,  basta 
querer que é possível. Reconheceu e elogiou a correria e empenho do Diretor de Obras – 
ex-Vereador Sérgio Donizete de Almeida – o “Galo”,  fazendo de tudo e atendendo a todos. 
Disse que,  nesta  data,  foi  protocolar  um documento no Gabinete  do Prefeito  Municipal, 
acerca do fornecimento de medicamento a uma criança diabética que não foi atendida pela 
Assistência  Social  do  município.   Esclareceu que  a  mãe  da  criança  sempre  o  procura, 
solicitando ajuda, quando ele também procura a Primeira Dama, quem, por sua vez, sempre 
o atendeu. Entretanto, da última vez, sugeriu àquela mãe que fosse direto à Assistência 
Social;  a mãe foi e voltou reclamando de maus tratos, dizendo que uma funcionária lhe fez 
a seguinte pergunta: “Quem é o Vanderlon?  A senhora acha que ele manda alguma coisa 
no  Fundo  Social?”.  O  orador  declarou-se  muito  chateado  diante  daquela  situação  de 
necessidade e procurou o Assessor Jurídico,  oportunidade em tomou conhecimento da Lei 
Municipal  que  dispõe sobre  a obrigatoriedade  do fornecimento  de medicamento de  uso 
contínuo. Sendo assim,  pela manhã, o orador foi protocolar o referido documento, ligando, 
no período da tarde, para saber o resultado, quando o Chefe de Gabinete o informou que o 
Sr. Prefeito Municipal teria viajado e, portanto, o despacho seria dado no dia seguinte. O 
orador  lamentou  a  demora  e  disse  esperar  que  o  Prefeito  Rafael  entenda  tratar-se  de 
doença e  dê  prioridade,  não espere  o  prazo  legal,   de  trinta  dias,  para  atender;   seja 
coerente  no  atendimento  à  criança.   O  SR.  PRESIDENTE  apoiou  o  último  orador, 
enfatizando que os casos que envolvem medicamentos devem ter tratamento prioritário e 
urgente. Relatou que, nesta data, a “Dona Rosinha”, senhora muito humilde e conhecida de 
todos da cidade, o procurou solicitando ajuda para aquisição de medicamentos necessários 
ao seu filho menor, pois, desde sexta-feira, aguardava atendimento da Assistência Social 
Municipal.  O  orador  comentou  que  a  levou  naquele  setor,  cuja  funcionária  garantiu 
atendimento  e,  antes  desta  sessão,  encontrou  aquela  senhora  que  ainda  aguarda 
atendimento para o dia seguinte. Lamentou o fato e disse que o Sr. Prefeito Municipal deve 
colocar  pessoas  de  sua  confiança  na  Assistência  Social,   pessoas  que  solucionem 
problemas desta ordem, quando da ausência da Primeira Dama.   Enfatizou  a  necessidade 
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de atender e priorizar a população carente,  especialmente, os casos de medicamento de 
uso  contínuo,  como  o  citado  pelo  Nobre  Par  Vanderlon  Oliveira  Gomes  e  da  “Dona 
Rosinha”, pessoa humilíssima e conhecida de todos. Não havendo mais oradores inscritos, 
e  nada  mais havendo a tratar,   agradeceu a presença de todos e,  em nome de Deus, 
declarou encerrada a sessão, da qual lavrou-se a presente ata.

Sala Ver. Antonio Paulino de Miranda Júnior, em 23 de Abril de 2007.

PRESIDENTE EM EXERCÍCIO :

SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO :

A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
07 de Maio de 2007. 
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