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ATA DA 35ª  SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 10 de Dezembro de 2007 - 3º Período da 14ª Legislatura. Aos 
dez  dias  do  mês  de  Dezembro  do  ano  dois  mil  e  sete,  no  edifício  sede  deste  Poder 
Legislativo,  realizou-se  a  Trigésima  Quinta  Sessão  Ordinária  da  Câmara  Municipal  de 
Salesópolis  sob  a  presidência  do  Vereador  Mário  Barbosa  Pinto  –  2º  Secretário,  quem 
convidou  o  Vereador  Jair  dos  Santos  para  secretariá-lo.   Às  quinze  horas,   horário 
regimental, o Sr. Secretário em exercício procedeu a verificação da presença, constatando-
se as ausências dos Vers. Angelino Rodrigues, Claudinei José de Oliveira – 1º Secretário, 
Sebastião  Rodrigues  de  Campos  Júnior  –  Presidente  e  Sérgio  dos  Santos  –  Vice-
Presidente, e presença dos demais membros desta Casa.  Havendo número legal,  o Sr. 
Presidente em exercício declarou aberta a sessão e solicitou ao Sr. Secretário em exercício 
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 das matérias 
do  EXPEDIENTE que  constou  do  seguinte,  com  seus  respectivos  despachos: 
MENSAGENS Nºs 1.005 e 1007/07 do Poder Executivo, encaminhando, respectivamente,  a 
PROPOSTA DE EMENDA À LOMS Nº 001/07 (Dispõe sobre a alteração do Parágrafo 1º e 
2º do Artigo 101 da Lei Orgânica Municipal e dá outras providências) – desp.: Às Comissões 
de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento, e PROJETO DE LEI Nº 034/07 (Dispõe 
sobre autorização para o Poder Executivo celebrar convênio ou termo de parceria com o 
Departamento  de  Águas  e  energia  Elétrica,  para  finalidade  que  especifica  e  dá  outras 
providências)  –  desp.:  Aguarde-se  os  pareceres  das  comissões  competentes; 
REQUERIMENTOS  solicitando  ao  Sr.  Prefeito  Municipal  Nºs:  093  –  Informar  quando 
pretende implantar unidades da Creche Municipal no Distrito do Remédio Bairros Bragança, 
Fartura e Jardim Nídia; 094 – Informar quais gestões administrativas vem promovendo para 
viabilizar a implantação do Programa Saúde da Família, ambos da Verª. Deise Aparecida 
Corrêa Duque e outros; 095 – Esclarecimentos diversos acerca da viagem do funcionário 
Renato  Augusto  Vieira  Dias  a  Brasília/DF  e  cópia  dos  documentos  comprobatórios  das 
despesas e  suas justificativas;  096 -  Questionar  o  Sr.  Secretário  Municipal  de Saúde  e 
informar por quê, até o momento, os moradores da zona rural, especialmente, os do Bairro 
Bracaiá, ainda não receberam atendimento médico-odontológico, através da unidade móvel 
de saúde, conforme prometido em reunião realizada com aqueles moradores,  há quase 
dois anos, ambas do Ver. Mário Barbosa Pinto e outros – desps.: Aprovados, encaminhe-se; 
MOÇÃO  Nº  011/07  –  DE  PESAR  à  Família  do  Ilustríssimo  Senhor  Plácido  Valdevino, 
falecido  no  último  dia  23  de  Novembro,  do  Ver.  Sérgio  dos  Santos  e  outros  –  desp.: 
Aprovada, encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal  Nºs:  240 – 
Promover as gestões administrativas necessárias para viabilizar e possibilitar a abertura da 
Quadra Esportiva da EMEF Profª. Maria de Lourdes Gonçalves de Toledo, principalmente, 
nos finais de semana e nas férias escolares, para uso da comunidade do Bairro do Fartura; 
241 – Realizar uma vistoria na laje que sustenta três caixas d’água da EMEF Profª. Maria de 
Lourdes Gonçalves de Toledo, cuja umidade provinda de infiltrações indicam o perigo de ruir 
e, informar esta Casa de Leis para dar satisfações aos munícipes; 242 – Promover  junto  à 
Sabesp,   gestões  administrativas  necessárias  para  solucionar  o   problema   de 
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vazamento de esgoto que provoca mau cheiro, além de colocar a saúde dos moradores que 
vêm sendo expostos ao perigo de doença devido a um “pinicão” que está sendo construído 
ou reformado nas proximidades do Nº 44 da Rua Antonio Aranha, todas do Ver. Vanderlon 
Oliveira  Gomes  e  outros;  243  –  Promover  gestões  administrativas  necessárias  para  a 
realização  de  obras  de  sinalização  e  colocação  de  redutores  de  velocidade  nas 
proximidades  da  EMEF  Pedro  de  Souza  Brito,  Bairro  do  Paraitinguinha,  do  Ver.  Mário 
Barbosa  Pinto  e  outros   -  desps.:  Encaminhe-se,  lidas  no  Expediente;  OFÍCIO  do 
Presidente  do  PMDB de Salesópolis,  Sr.  José  Rodrigues  Feital  Filho,  indicando  a Verª. 
Deise  Aparecida  Corrêa  Duque  para  Líder  do  Partido  nesta  Câmara  Municipal; 
COMUNICADOS:  do Ministério da Saúde  – sobre a liberação de recursos financeiros no 
valor  de  R$  2.748,36,  para  o  Pagamento  de  Teto  Financeiro  de  Vigilância  em Saúde, 
referente  ao  mês  de  Outubro/07;  no  valor  de  R$  214,26  para  o  Pagamento  de  Teto 
Financeiro de Vigilância em Saúde, referente ao mês de Junho/07; R$ 214,26 referente ao 
mês de Julho/07; R$ 214,26 referente ao mês de Agosto/07; R$ 214,26 referente ao mês de 
Setembro/07;  do Ministério da Educação -   sobre a liberação de recursos financeiros no 
valor de R$ 14.489,20,  sendo R$ 5.746,40 para o Ensino Fundamental da Rede Estadual, 
R$  2.252,80  para  o  Ensino  Pré-Escolar  da  Rede  Municipal,  e  R$ 6.490  para  o  Ensino 
Fundamental da Rede Municipal; outra no valor de R$ 158,40 para o PNAC-PNAE Creche – 
desps.: Arquive, Plenário ciente. Terminada a leitura, o Sr. Presidente concedeu a  palavra 
aos  Nobres Edis inscritos.  O  VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES iniciou justificando 
oralmente  sua  Indicação  Nº  240,  acrescentando  que  a  apresentou  porque  o  Bairro  do 
Fartura é um dos mais populosos, mas, também o que mais sofre por falta de espaço para a 
prática  esportiva  e  de  lazer.  Lembrou que,  há  muito,  promete-se  a  construção de  uma 
quadra naquele bairro e, enquanto isso não ocorre, a unidade escolar do bairro pode ser 
utilizada para minimizar este problema. Reportando-se à Indicação Nº 241, disse que não é 
engenheiro nem arquiteto, mas, como qualquer outra pessoa leiga, constatou que a laje 
referida  está  arriscada  a  ruir,  portanto,  as  providências  devem  ser  urgentes.  Quanto  à 
Indicação  Nº  242,  disse  acreditar  que  o  problema  persiste  porque  não  mora  nenhum 
parente de primeiro grau do Prefeito Rafael, naquelas proximidades. Finalizando, registrou 
que, através da proposição notifica o Sr.  Prefeito  e  pretende oficiar  à Sabesp para que 
problema seja  sanado,  pois,  impossibilita  que  as  crianças  circulem nos  arredores,  bem 
como prejudica que se faça uma refeição normal, diante do forte mau cheiro.  Passando a 
presidência ao Secretário em exercício, Ver. Jair dos Santos, o  VER. MÁRIO BARBOSA 
PINTO justificou  seu  Requerimento  Nº  095,  enfatizando  que,  segundo  informações,  o 
Diretor  Municipal  de  Saúde  foi  participar  de  um  curso  em  Brasília/DF,  com  todas  as 
despesas pagas pela Municipalidade e, retornando a São Paulo, alugou um táxi para trazê-
lo até Salesópolis. O orador esclareceu que solicitou os documentos comprobatórios desta 
despesas porque não se conforma que um motorista de ambulância receba apenas doze 
reais por diária, para levar um paciente ao município de Bauru, passando até fome, por 
muitas vezes, enquanto outro funcionário tenha tantas mordomias. Enfatizou acreditar que 
não haja justificativa para que um funcionário  de uma Prefeitura como a de Salesópolis, 
venha de táxi de São Paulo para cá,  sendo que diversos carros da sua frota, diariamente 
estão em São Paulo,  portanto,  era uma questão de organizar e agendar. Também justificou 
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seu  Requerimento  Nº  96,  atendendo  pedido  dos  moradores  que  cobram  a  promessa 
apresentada pelo Secretário Municipal de Saúde. Por fim, justificou sua Indicação Nº 243, 
esclarecendo que a referida escola está localizada próxima a uma curva muito fechada, 
expondo  os  alunos  à  sérios  riscos  de  atropelamento.  Retomando  a  presidência  e  não 
havendo mais oradores inscritos, o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA mas, 
não havendo quorum suficiente, suspendeu a discussão e votação do Projeto de Lei Nº 
032/07  (Dispõe  sobre  alterações  na  redação  do  Artigo  1º  da  Lei  Nº  1.333,  de  06  de 
setembro de 2001, e dá outras providências) de autoria do Ver. Claudinei José de Oliveira, 
previsto  e  publicado  para  esta  data.  Em  seguida,  passou  para  a  EXPLICAÇÃO 
PESSOAL e, conforme livro de inscrição, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. 
O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES lembrando ser esta a última sessão ordinária do 
ano, reiterou o pedido que vem apresentando,  há seis meses, sobre a necessidade de 
fazer  a  limpeza  no  córrego  localizado  entre  a  Rua  Braz  Torraga  e  Avenida  Professor 
Adhemar Bolina. Declarou não entender por quê, enquanto um funcionário gasta trezentos e 
dez reais para se deslocar, de táxi, de São Paulo a Salesópolis,  a Administração alega falta 
de recursos para deslocar uma máquina de um lugar para outro, para realizar um serviço 
essencial.  Por fim, disse que diante desta situação, só pode concluir que falta boa-vontade 
e não verba e, enquanto continuar assim, será difícil realizar qualquer obra,  ainda que seja 
simples. O VER. JAIR DOS SANTOS considerou a ausência dos quatro Vereadores uma 
falta de consideração e respeito para com os Vereadores presentes nesta sessão e o povo 
em geral. Acrescentou ainda que todos os Vereadores sabem que, toda segunda-feira, às 
quinze horas,   acontecem as sessões ordinárias  deste  Legislativo,  portanto,  não devem 
marcar compromissos que coincidam.  Enfatizou que esperará dos Vereadores faltantes, 
justificativas plausíveis, pois, se apresentarem Atestado Médico, pedirá a interdição desta 
Casa,  suspeitando uma epidemia grave que pode expor todos os demais à risco de vida. 
Por  fim,  disse  que  fiscalizará  de  perto  para  ver  quais  serão  as  justificativas  que  estes 
faltosos  apresentarão. Não  havendo  mais  oradores  inscritos,  o  SR.  PRESIDENTE  em 
exercício disse que, conforme disposições regimentais, a eleição para renovação da Mesa 
Diretora para o exercício de 2008 que deveria ocorrer nesta sessão, a última ordinária do 
ano,   também  ficou  prejudicada  por  falta  de  quorum.  Esclareceu  que  deveriam  estar 
presentes,  no mínimo,  seis Vereadores, assim como para a votação do Projeto de Lei Nº 
032/07  (Dispõe  sobre  alterações  na  redação  do  Artigo  1º  da  Lei  Nº  1.333,  de  06  de 
setembro de 2001, e dá outras providências) do Ver. Claudinei José de Oliveira. Portanto, 
convocou uma nova sessão para amanhã, dia onze de dezembro, às quinze horas, a fim de 
realizar  a  eleição  dos  novos  membros  da  Mesa  Diretoria  para  o  exercício  de  2008, 
conforme  Parágrafo  Único  do  Artigo  15  do  Regimento  Interno  deste  Legislativo.   Em 
seguida, solicitou ao Secretário interino que procedesse a leitura do referido Artigo com seu 
Parágrafo, o qual segue transcrito: “ARTIGO 15 - Na hipótese de não realizar-se a sessão 
ou a eleição, por falta de número legal, quando do início da legislatura, o Vereador mais  
votado dentre os presentes permanecerá na presidência e convocará sessões diárias até  
que  seja  eleita  a  Mesa.  Parágrafo único -  Na eleição  para  o 2º  biênio  da  legislatura,  
ocorrendo a hipótese a que se refere este Artigo, caberá ao Presidente em exercício ou seu  
substituto legal a convocação de sessões diárias”.   Terminada  a  leitura,   o  Sr.  Presidente 
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reiterou  a  convocação e  lembrou a  todos  os  presentes  que,  no  próximo  dia  quinze  de 
Dezembro, às dez horas, acontecerá a Sessão Solene para Entrega de Título Honorífico ao 
Sr.  Francisco  Wuo, na Sociedade São Vicente de Paulo.  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 10 de Dezembro de 2007.

PRESIDENTE EM EXERCÍCIO :

SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO :

A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Extraordinária,  realizada 
em 11 de Dezembro de 2007. 
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