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ATA DA 32ª  SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 19 de Novembro de 2007 - 3º Período da 14ª Legislatura. Aos 
dezenove dias do mês de Novembro do ano dois mil e sete, no edifício sede deste Poder 
Legislativo,  realizou-se a Trigésima Segunda Sessão Ordinária  da Câmara Municipal  de 
Salesópolis  sob  a  presidência  do  Vereador  Sebastião  Rodrigues  de  Campos  Júnior  e 
secretariada pelos Edis Claudinei José de Oliveira - 1º Secretário,  e Mário Barbosa Pinto – 
2º  Secretário.   Às  quinze  horas,   horário  regimental,  o  Sr.  1º  Secretário  procedeu  a 
verificação da presença, constatando-se a presença unânime dos membros desta Casa. 
Havendo número legal,   o Sr. Presidente declarou aberta a sessão e solicitou ao Sr.  1º 
Secretário que procedesse a leitura da Ata da última sessão ordinária. Neste momento, o 
Ver. Angelino Rodrigues requereu a dispensa da leitura, requerimento este que, submetido 
ao Plenário, foi aprovado por unanimidade.  Ato contínuo, o Sr. Presidente submeteu a ata à 
discussão e votação, sendo a mesma também aprovada por unanimidade, sem preceder 
manifestação.  Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a 
leitura das matérias do  EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus respectivos 
despachos:   OFÍCIO  Nº  397/07  do  Poder  Executivo,  comunicando  que,  após  diversas 
tratativas com as emissoras de televisão, Bandeirantes, Record e SBT, as mesmas trocaram 
os equipamentos de sinais de áudio e vídeo, normalizando a sintonia nesta cidade – desp.: 
Arquive-se,  Plenário  ciente;  PROJETO  DE LEI  Nº  031/07  (Dispõe  sobre  alterações  na 
redação dos Artigos 1º e 2º, suprimindo-se deste último os parágrafos 1º, 2º e 3º, da Lei Nº 
1.144, de 05 de Novembro de 1993, e dá outras providências), de autoria do Ver. Sebastião 
Rodrigues de Campos Júnior – desp.: Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 
Orçamento;  BALANCETE  FINANCEIRO  DA CÂMARA MUNICIPAL  DE  SALESÓPOLIS, 
referente ao mês de Outubro/07 – desp.: À Comissão de Finanças e Orçamento; OFÍCIO 
DPB Nº 176/2007 dos Deputados Estaduais Donisete Braga e Rui Falcão, informando que 
tramita na Assembléia Legislativa o Projeto de Lei Complementar Nº 048/2007, de autoria 
do  Executivo,  transformando  a  Comissão  de  Serviços  Públicos  de  Energia  (CSPE)  em 
Agência  Reguladora  de  Serviços  de  Saneamento  e  Energia  e,  por  acreditarem que  ele 
confronta com a autonomia dos municípios na gestão do saneamento, a Bancada do PT 
apresentou um substitutivo  para  aperfeiçoá-lo,  solicitando  aos  Vereadores participar  nos 
destinos do saneamento, seja no processo de hierarquização das prioridades de obras ou 
no planejamento e definição de tarifas – desp.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a 
leitura e não havendo oradores inscritos,  nem 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.   O  VER. JAIR DOS SANTOS 
iniciou parabenizando o Sr. Prefeito Municipal, por saber, através da Secretaria Municipal de 
Educação  e  Cultura,  que  ao  findar  o  contrato  de  sua  esposa,  Professora  Edna Idalina 
Nepomuceno  dos  Santos,  atual  Diretora  da  EMEI  Polimnya  Bueno  Leire,  do  Bairro  do 
Fartura,   não  será  renovado.  Acrescentou  que,  segundo informações,  o  Prefeito  Rafael 
sugeriu  que  sua  esposa  nem  faça  inscrição  para  o  próximo  ano,  porque  não  será 
recontratada. O orador parabenizou tal decisão por acreditar que foi baseada na falta de 
recursos financeiros para pagar os funcionários públicos municipais e na necessidade de 
conter gastos.  Entretanto, enfatizou esperar que o Chefe do Executivo também demita a 
Diretora Municipal que trabalha neste município e na Prefeitura do município de Arujá, bem 
como o Secretário Municipal que trabalha na Prefeitura local e na de Guarulhos.  Esclareceu 
que, ao dizer trabalhar,  o faz entre aspas,   pois,  ambos têm empregos,  assim
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como acontece com uma Diretora de Escola Municipal que nunca deu aula na sua vida e 
um outro Diretor que tem três empregos em três municípios diferentes. Falou que estes, 
assim  como outros  Diretores  do  Quadro  Funcional,   nada  produzem para  o  município, 
apenas estão no cargo para receber seus salários mensais. Declarou esperar que o Prefeito 
Rafael  tenha  bom  senso  com  os  demais  funcionários  que  citou,  pois,  sua  esposa,  é 
capacitada para o cargo, conta com vinte e cinco anos de magistério, é Pedagoga e Pós-
graduada.  Concluindo o assunto, disse o orador,  se o Sr.  Prefeito Municipal  tomou esta 
decisão por questões políticas, fez uma grande besteira, pois está sendo o melhor cabo 
eleitoral dos seus adversários. Reportando-se à Vara Distrital local,  lembrou que, há três 
anos, esteve com outros Vereadores no Tribunal  de Justiça em São Paulo,  acertando a 
elevação  da  Vara  à  Comarca,  mas,  até  o  momento,  isto  não  aconteceu.  Disse  que, 
atualmente, devido às denúncias de irregularidade, como surgimento de morcegos, falta de 
espaço e de ventilação entre outros, procurou o Sr. Prefeito para resolver a situação,  o qual 
respondeu que o município enfrenta dificuldades e não dispõe de recursos para construir ou 
mesmo alugar um novo prédio para o Judiciário.  O orador ressaltou que Salesópolis corre o 
risco de perder a Vara Distrital, o que considera catastrófico, pois, se isso ocorrer, todos os 
processos judiciais serão encaminhados à Santa Branca, criando um transtorno a todos. 
Diante  da  imobilidade  do  Poder  Executivo,   sugeriu  que  os  Vereadores  se  unam, 
independente das questões político-partidárias, para elaborar um documento e entregar em 
audiência previamente agendada ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, a fim de 
evitar maiores prejuízos.  Informou que, segundo consta, Salesópolis tem mais de quatro mil 
processos e, se perder a Vara Distrital, também perderá o Posto de Atendimento da Nossa 
Caixa, portanto, devem realmente lutar. Finalizando, o orador se dirigiu ao Sr. Presidente e 
solicitou-lhe  empenho  no  agendamento  da  solicitada  audiência  com  o  Presidente  do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Não havendo mais oradores inscritos, o  SR. 
PRESIDENTE  disse  que,  enquanto  representante  deste  Legislativo,  também esteve  em 
reunião com o Sr. Prefeito, discutindo acerca da vistoria realizada no prédio da Vara Distrital. 
Lembrou que o Sr. Prefeito Municipal propôs a mudança para o prédio onde atualmente 
funciona  a Secretaria  Municipal  de Educação,  mas,  o  então engenheiro  designado  pelo 
Estado,   propôs  inúmeras  adequações  que  não  foram autorizadas  pelo  proprietário  do 
referido imóvel. Disse que, desta vez, voltaram a conversar com aquele proprietário, a fim 
de chegarem a um acordo e, segundo informações do Diretor da Vara Distrital local,  estão 
aguardando  a  aprovação  desta  negociação.  Declarou-se  também  preocupado  com  a 
situação que considera um retrocesso para Salesópolis que vem lutando para elevar-se à 
Comarca. Concluiu  sugerindo ao último orador  que aguarde o retorno acerca do prédio 
proposto, para o que os Vereadores devem estar atentos e, se necessário,  agendem a 
audiência  para discutir  novas propostas. Finalizando, lembrou os Nobres  Vereadores da 
Sessão Solene que acontecerá no próximo sábado, para entrega da Medalha “Parceiro da 
Estância Turística de Salesópolis” ao Sr. Paulo Sérgio de Vasconcelos, Diretor Presidente e 
Chefe de Tropa Escoteira do 328º Grupo Escoteiro Tangará de Salesópolis, a partir  das 
nove horas, na EE Profª. Olga Chakur Farah.  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.
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      Sala Ver. Antonio Paulino de Miranda Júnior, em 19 de Novembro de 2007.

PRESIDENTE :

1º SECRETÁRIO :

2º SECRETÁRIO :

A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
26 de Novembro de 2007. 
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