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 ATA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 18 de Fevereiro de 2008 - 4º Período da 14ª Legislatura. Aos 
dezoito dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e oito, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis 
sob a presidência do Vereador Vanderlon Oliveira Gomes e secretariada pelos Edis Jair dos 
Santos – 1º Secretário, e Deise Aparecida Corrêa Duque – 2º Secretário.  Às quinze horas,  
horário regimental, o Sr. 2º 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. Neste momento, o Ver. Sérgio dos Santos requereu que todas as suas 
proposições fossem lidas na íntegra. O SR. PRESIDENTE leu o Artigo 114 do Regimento 
Interno, que dispõe sobre a leitura resumida das matérias, esclarecendo que, se todos 
Vereadores solicitarem a leitura integral de suas matérias, não haverá tempo hábil para a 
leitura de todas matérias e manifestação dos Vereadores,  haja vista que cada um dispõe de 
dez minutos, somando-se noventa minutos e o tempo total da fase do Expediente não pode 
ultrapassar a duas horas. Em seguida, foram lidas as matérias do Expediente que constou 
do seguinte, com seus respectivos despachos: MENSAGENS Nºs 1.010/08 do Poder 
Executivo, encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 002/08 (Dispõe sobre o Programa 
CONSERTANDO ESCOLA e dá outras providências) – desp.: Às Comissões de Justiça e 
Redação, de Obras, Serviço Público, Educação e Saúde, e de Finanças e Orçamento; 
PROJETO DE LEI Nº 003/08 (Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de adesivos com 
telefone do Disque-Denúncia nos veículos oficiais e de transporte escolar no município e dá 
outras providências),  do Ver. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior e outros – desp.: Às 
Comissões de Justiça e Redação, de Obras, Serviço Público, Educação e Saúde,  e de 
Finanças e Orçamento; OFÍCIOS Nºs 037, 042 e 048/08 do Chefe do Poder Executivo,  
encaminhando, respectivamente, os Balancetes Financeiros da Santa Casa de Misericórdia 
Frederico Ozanan dos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/07 – desps.: À Comissão 
de Finanças e Orçamento; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 092 
– Cópia do contrato firmado com a empresa que vem executando os serviços de 
pavimentação recém iniciados neste município, bem como relacione as empresas que 
participaram do referido processo licitatório e ainda afixe placa da referida obra em local 
bem visível para conhecimento da população, conforme determina a lei; e 001/08 – 
Informações diversas acerca das Academias de Ginástica que funcionam nesta cidade, 
como: razão social e endereço, documentos necessário para abertura, formação específica 
e possíveis casos de isenção de impostos, ambas do Ver. Sérgio dos Santos; 002/08 – 
Enviar um relatório minucioso/prestação de contas do 3º JOIS – Jogos Intermunicipais a/b 
20 – 2008, constando inclusive a parcela de contribuição das Prefeituras vizinhas, bem 
como cópia das notas fiscais, recibos ou outro tipo de documento que justificam as 
despesas, do Ver. Jair dos Santos; e 003/08 – Estudar a possibilidade de realizar uma 
Audiência Pública para discutir os problemas relativos ao meio ambiente que vem criando 
constantes transtornos e as conseqüentes reclamações face à impossibilidade de instalação 
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de energia elétrica em diversos loteamentos, reunindo assim, população, membros da 
CRNMA e representantes de órgãos municipal e regional competentes, dos Vers. Claudinei 
José de Oliveira e Sérgio dos Santos – desps.: Aprovados, encaminhe-se; MOÇÕES Nºs 
011/07 – DE PESAR à Família do Ilustríssimo Senhor Plácido Valdevino, falecido no dia 23 
de Novembro, do Ver. Sérgio dos Santos e outros; 001/08 – DE CONGRATULAÇÕES à 
Excelentíssima Dra. Denise Gomes Bezerra Mota pela sua investidura no honroso cargo de 
Juíza de Direito Titular da Vara Distrital desta cidade, do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes – 
desps.: Aprovadas, encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  
236/07 – Determinar a construção de uma lombada na altura dos Nºs 221 e 258 da Rua São 
Cristóvão; 237/07 – Analisar melhor os motivos pelos quais baixou a Portaria Nº 3013, de 19 
de novembro de 2007 e, se possível, revogá-la, ambas do Ver. Sérgio dos Santos; 238/07 – 
Viabilizar junto à Sabesp, a urgente limpeza e tratamento do “Pinicão” do Distrito do 
Remédio; 239/07 – Viabilizar junto ao Setor Municipal de Obras, a limpeza do Ribeirão 
Cristóvão, trecho localizado no sítio do produtor rural – Sr. Gotinho, Colônia Japonesa, 
Distrito do Remédio, utilizando a retro-escavadeira, ambas do Ver. Angelino Rodrigues e 
outros; 002/08 – Fazer os contatos necessários e intermediar a instalação de um Posto 
Bancário no Distrito do Remédio, cedendo, se for o caso, um espaço no atual prédio da 
Sub-Prefeitura à instituição bancária que manifestar interesse; 003 – Dar início às obras de 
construção de muro de arrimo, guias e sarjetas na Rua da Lapa; 004 – Analisar e se 
possível apresentar a esta Casa em forma de Projeto de Lei, o anteprojeto de lei que anexa, 
dispondo sobre a cobrança de impostos, taxas e emolumentos, isentando munícipes 
carentes, idosos e aposentados; 005 – Viabilizar o patrolamento, cascalhamento e 
pavimentação na extensão da Rua Frederico Ozanan, que dá acesso à Estrada da Torre e 
Bairro dos Mirandas, bem como a implantação de guias e sarjetas, bueiros ou boca-de-lobo 
necessários; 006 – Viabilizar a implantação de sistema de segurança, com câmeras, nas 
principais entradas desta cidade, ou seja, no Portal Artístico, na Praça do Peão e Estrada 
Salesópolis-Santa Branca; 007 – Viabilizar a implantação de guias e sarjetas, bem como a 
pavimentação da Estrada do Bairro da Grama; 008 – Viabilizar a implantação de iluminação 
pública na Rua Sebastião Antonio de Souza, Bairro dos Mirandas, todas do Ver. Sérgio dos 
Santos; 009 – Determinar ao setor competente a lavagem periódica das principais ruas 
centrais da cidade; 010 – Interceder junto à Empresa Júlio Simões, objetivando a 
implantação de uma parada de ônibus na altura do Nº 268 da Rua Ioshi Kimoto, Distrito do 
Remédio; 011 – Determinar ao setor competente a imediata troca das lâmpadas queimadas 
na Praça Antonio de Souza Prado, Distrito do Remédio; 012 – Interceder junto ao DER, 
visando urgente limpeza das linhas de tubo, especialmente, entre os Kms. 79 e 89 da 
Rodovia Mogi-Salesópolis; 013 – Viabilizar o patrolamento e nivelamento de todas as 
estradas rurais do Distrito do Remédio, principalmente, da Colônia Japonesa e dos Bairros 
Itaguassu, Serrote e Lagoinha, todas dos Vers. Angelino Rodrigues e Claudinei José de 
Oliveira; 014  – Determinar ao Setor de Obras, uma operação tapa-buracos na Travessa 
Justino Cardoso de Siqueira, em especial, nas proximidades do Nº 324, do Ver. Mário 
Barbosa; 015 – Viabilizar a implantação de guias, sarjeta e asfalto na continuação da Rua 
Expedicionário Benedito da Fonseca, Bairro Totozinho Cardoso; 016 – Interceder, 
juntamente à Câmara Municipal, perante o Comando Regional da Polícia Militar, objetivando 
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as medidas necessárias à reativação da Base Comunitária do Distrito do Remédio, ambas 
do Ver. Sérgio dos Santos; 017 – Determinar ao setor competente, afixar placa indicativa na 
Rua Sebastião Soares Leite; 018 – Viabilizar junto à Secretaria Municipal de Saúde, o 
atendimento odontológico no Bairro do Aterrado, já que diversos bairros rurais foram 
atendidos; 019 – Viabilizar junto à Secretaria Municipal de Obras, a adoção de medidas de 
urgência para resolver os graves problemas da Estrada do Bairro da Pedra Branca; 020 – 
Interceder junto ao Secretário Municipal de Saúde, solicitando-lhe viabilizar o deslocamento 
de Médicos especializados em Pediatria e Ginecologia para atender a população do Bairro 
do Fartura e adjacências, no prédio do Centro Multidisciplinar,  todas do Ver. Mário Barbosa 
Pinto e outros; 021 – Determinar ao setor competente, a captura dos inúmeros cães soltos 
pelas ruas da cidade; 022 – Determinar ao setor competente, a limpeza do Córrego Padre 
Manoel, ambas do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes e outros; 023 – Viabilizar o recapeamento 
asfáltico e colocação de guia e sarjeta nas ruas do Bairro Fartura, principalmente, no trecho 
entre as Ruas São Cristóvão e São Sebastião, do Ver. Sérgio dos Santos; 024 – Reunir-se 
com o Delegado de Polícia Civil local, propondo a integração das Polícias Civil e Militar para 
fazer revezamento de plantão na Base Policial do Distrito do Remédio, inclusive, para que 
ele próprio possa reservar um dia da semana para atender aquela comunidade; 025 – Fazer 
gestões junto à Sabesp ou DAEE, objetivando a implantação de vigilância nas áreas do 
Aterrado e Pinheirinho, ainda que seja necessária a parceria da Prefeitura Municipal com a 
construção de um Posto de Segurança; 026 – Determinar ao setor competente, a 
manutenção de diversas pontes das áreas urbana e rural, todas do Ver. Claudinei José de 
Oliveira; e 001/08 – Solicitando à Sabesp a implantação e/ou prolongamento das redes de 
água e esgoto na Rua São Sebastião Antonio de Souza e travessa da mesma rua, bem 
como a substituição do hidrômetro coletivo lá instalado por hidrômetros individuais, do Ver. 
Sérgio dos Santos - desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente;  BALANCETES 
FINANCEIROS da Prefeitura Municipal de Salesópolis, referente aos meses de Outubro a 
Dezembro/07 e respectivas Folhas de Pagamento; BALANCETES FINANCEIROS da 
Câmara Municipal de Salesópolis, referentes aos meses de Novembro e Dezembro/07 e 
Janeiro/08– desps.: À Comissão de Finanças e Orçamento; OFÍCIOS do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo Nºs: UR-07-093/07 – Comunicando que as Contas da Câmara 
Municipal de Salesópolis, relativas ao exercício de 2005 foram consideradas regulares, 
exceção feita aos atos porventura pendentes de apreciação; e GCRMC 064/2008 – 
Comunicando decisão acerca do Apartado-2002 – Irregularidade no contrato firmado entre a 
Prefeitura Municipal de Salesópolis e Auto Posto Petro Pires Ltda Nº 040/02, alertando que 
o decidido não é suscetível de revisão pelo Legislativo; e GCRMC 067/2008 – Comunicando 
decisão acerca do Apartado-2002 – Irregularidade no contrato firmado entre a Prefeitura 
Municipal de Salesópolis e Auto Posto Petro Pires Ltda Nº 009/02, alertando que o decidido 
não é suscetível de revisão pelo Legislativo – desps.: À Comissão de Finanças e 
Orçamento;  COMUNICADOS do Prefeito Municipal, sobre Audiências Públicas que se 
realizarão no próximo dia 21 de Fevereiro, sendo a primeira das quatorze às quinze horas, 
para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre 
do exercício de 2007 e suas principais   realizações,    conforme   determina   o   Inciso   4º   
do   Artigo   9º   da   Lei   de  
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Responsabilidade Fiscal; e a segunda das quinze às dezesseis horas, para apreciação dos 
Relatórios Financeiros e Operacionais da Secretaria Municipal da Saúde, ambas nas 
dependências desta Câmara Municipal – desps.: Arquive-se, Plenário ciente; OFÍCIOS da 
Caixa Econômica Federal sobre a liberação de recursos para obras públicas, Nºs:  429 – no 
valor de R$ 1.833.000,00 para Revitalização do Parque Nacional da Nascente do Tietê e R$ 
55.000,00 à título de contrapartida para o município; 430 – no valor de R$ 341.250,00 para a 
Construção de Área para Eventos e R$ 10.237,50 à título de contrapartida; 458 – no valor 
de R$ 68.250,00 para Construção de Praça na Avenida Victor Wuo e R$ 2.047,50 à título de 
contrapartida para o município; 516 – no valor de R$ 950.000,00 para Pavimentação de 
trecho da Estrada Vicinal da SP-88  e R$ 28.500,00 à título de contrapartida para o 
município; 520 – no valor de R$ 122.225,00 para Ações de infra-estrutura urbana e R$ 
3.666,75 à título de contrapartida para o município; e 521/08 – no valor de R$ 97.500,00 
para Desenvolvimento do Setor Agropecuário e R$ 2.925,00 à título de contrapartida para o 
município; PROCESSO TC  Nº  1930/026/04  referente  às  Contas  Municipais  do  
exercício  de  2004 (contendo 11 volumes) – À Comissão de Finanças e Orçamento; 
COMUNICADOS sobre a liberação de recursos: do Ministério da Saúde: no valor de R$ 
318,35 – competência 08/2005 – Pagamento de Ações Básica de Vigilância Sanitária; nos 
valores de R$ 600,00 – competência 10/2007 e R$ 600,00 – competência 12/2007 – ambos 
para Pagamento de Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária; nos valores de R$ 
16.554,42 – competência 08/2005; R$ 20.716,25 – competência 10/2007; R$ 20.716,25 – 
competência 11/2007 e R$ 20.716,25 – competência 12/2007 – todos para Pagamento de 
PAB FIXO; nos valores de R$ 2.748,36 – competência 11/2007 e R$ 2.748,36 – 
competência 12/2007 – ambos para Pagamento de Teto Financeiro de Vigilância em Saúde 
TFVS; nos valores de R$ 10.000,00 – competência 09/2007; R$ 10.000,00 – competência 
10/2007; R$ 10.000,00 – competência 12/2007 – todos para Pagamento de Compensação 
de Especificações Regionais; no valor de R$ 1.258,35 – competência 10/2007 – Pagamento 
de Medicamentos dos Grupos de Asma e Rinite (AR 0,95); no valor de R$ 1.523,27 – 
competência 10/2007 – Pagamento de Medicamentos dos grupos de Hipertensão e 
Diabetes (HD1.15); do Ministério da Educação: nos valores de R$ 2.029,80 – Parcela 001 
PDDE;  R$ 11.148,37 – Parcela 009 PNATE; R$ 38.938,85 – Parcela 012 QUOTA; e R$ 
37.991,28 – Parcela 013 QUOTA; do Ministério do Turismo: no valor de R$ 50.000,00 
referente ao Convênio Nº 614/2007 – Natal Luz Nascente; da Secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social: no valor de R$ 40.000,00 para aquisição de veículos para APAE; 
da Câmara dos Deputados: no valor de R$ 513.702,06 – competência 12/2007 – Recursos 
do Orçamento da União destinados ao município; E-mail de ÉFFORT SERVIÇOS 
PÚBLICOS, informando que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, após análise de 
recurso interposto, julgou regulares as Contas da Câmara Municipal de Salesópolis, 
referente ao exercício de 2004; OFÍCIO Nº 017/07 do Conselho Regional de Corretores de 
Imóveis, comunicando que o Sr. José Benedito de Camargo é Delegado Municipal e a Sra. 
Ana Lúcia Aparecida de Moraes Wuo é Sub-Delegada do referido órgão, representando 
esta cidade junto à Delegacia Regional de Guarulhos que jurisdiciona as questões relativas 
ao ramo imobiliário e solicita acioná-los em caso de irregularidades pertinentes à profissão 
do Corretor de Imóveis – desps.:  Arquive-se,  Plenário ciente.   Terminada  a  leitura,  o  Sr. 
                                                                                                                                                                       segue fls. 05 
 
 
 



    

                            CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA     

                                                                                                                            DE SALESÓPOLIS DE SALESÓPOLIS DE SALESÓPOLIS 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 1ª Sessão Ordinária, realizada em 18 de Fevereiro de 2008.                                         FL. 05 
 
 
Presidente concedeu a  palavra  aos  Nobres Edis inscritos.  O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE 
OLIVEIRA iniciou dizendo que as Indicações apresentadas vêm de encontro às obras que o 
município já vem realizando ou que está licitando. Agradeceu o Sr. Presidente por indicá-lo 
à integrar a Comissão de Recursos Naturais e Meio Ambiente, acreditando que será uma 
das comissões que mais trabalhará.  Disse que já está se empenhando para resolver 
diversos problemas afetos à comissão,  reconhecendo que o problema não é apenas levar 
água, esgoto e energia elétrica nos vários bairros, mas também o necessário recapeamento 
e pavimentação asfáltica, alvos do seu Requerimento Nº 03 e Indicação Nº 26. Justificou 
oralmente sua Indicação Nº 024, enfatizando que já adiantou o assunto com o Delegado 
local, Dr. José Carlos do Santos Alvarenga, quem confirmou esta possibilidade para 
minimizar a falta de efetivo policial militar. Por fim, informou que o Governo do Estado 
liberou um recurso no valor de quatrocentos milhões de reais para cada deputado estadual, 
portanto, sugeriu que os Nobres Pares corram atrás dos seus deputados a fim de trazer 
uma parte deste recurso para esta cidade. O VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS 
JÚNIOR manifestou seu apoio à Indicação Nº 24, acreditando que o trabalho conjunto 
fortalecerá a segurança do Distrito do Remédio. Justificando oralmente seu Projeto de Lei 
Nº 03, disse que, desde o ano passado, vem desenvolvendo este trabalho por considerá-lo 
de grande importância, especialmente, para cidades como Salesópolis, onde o efetivo 
policial é baixo. Acredita que, contando com a colaboração da comunidade, cujo nome é 
mantido em sigilo, muitos problemas de vandalismo além de outros mais graves, serão 
resolvidos. Finalizando, disse que a idéia é utilizar os veículos oficiais para publicar o 
número do Disque-Denúncia, incentivando a contribuição popular para garantir maior e 
melhor segurança para todos, conscientizando-os de que esta alternativa será um forte 
aliado da comunidade. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS iniciou reportando-se ao e-mail da 
Éffort Serviços Públicos, informando que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
analisou recurso por ele interposto e julgou regulares as contas da Câmara Municipal 
referente ao exercício de 2004, quando presidente deste Legislativo. Lembrou que, quando 
rejeitadas estas mesmas contas, foi publicada matéria na imprensa, mas, após recurso e 
aprovação, foi publicada no Jornal local “A Notícia” somente porque ele solicitou ao seu 
diretor, Nelson dos Santos. Lamentou o fato e ressaltou que é muito fácil falar da vida alheia 
sem provas, expondo as pessoas à comentários maldosos. Lembrou o finado Vereador 
desta Casa de Leis, José Citrângulo, que dizia ser fácil subir na torre de uma igreja e jogar 
um pacote de penas, mas, muito difícil juntá-las novamente, o mesmo que ocorre quando se 
denigre a imagem de uma pessoa. Reclamou o fato deste documento não ser lido em 
sessões anteriores desta Casa de Leis e pediu ao Sr. Presidente para prestar mais atenção 
e colocar ordem nesta Casa, evitando injustiçá-lo. Justificou oralmente sua Indicação Nº 23, 
dizendo que ao vereador cabe solicitar, mas depende do Prefeito executar. Também 
justificou seu Requerimento Nº 01/08, dizendo que o apresentou devido comentários sobre a 
existência de Academias sem documentação e, referindo-se à Indicação Nº 15, lembrou que 
o Sr. Prefeito Municipal já prometeu o serviço referido aos moradores daquela via pública. 
Por fim, justificou a Indicação Nº 16 ressaltando que o tráfico de drogas está aumentando, 
há comentários de venda na praça e quadra de esportes do Distrito do Remédio, 
necessitando de  policiamento  preventivo  no  local.  Reportando-se  à  Indicação   
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Nº 24,  declarou não acreditar na união das Polícias Civil e Militar, que esta união não 
acontecerá nunca, com certeza, pois são iguais a água e o óleo que não se misturam. 
Justificou ainda as Indicações Nºs 001 e 002, esta última, alvo de reclamos constantes e, 
reportando-se à Indicação Nº 03, disse que o convênio pertinente já foi aprovado, bastando 
iniciar as obras. Quanto à Indicação Nº 04, disse que,  há anos,  vem solicitando isenção de 
impostos à população carente e, quanto à Indicação Nº 05, disse que a apresentou a pedido 
dos moradores cujo número vem aumentando a cada dia. Disse que o Sr. Prefeito Municipal 
é mal assessorado e deveria trocar sua equipe responsável pelas estradas rurais,  além de 
outras, pois sequer realizam serviços básicos que possibilitem a locomoção de carros. 
Referindo-se à Indicação Nº 06, disse que os municípios de Santa Isabel e Igaratá já 
implantaram câmeras nas suas entradas, detectando quem entra e sai da cidade, 
monitorando e prevenindo, o que pode evitar casos como do filho do Sr. Renó, que foi 
atingido por um tiro e ninguém sabe de onde apareceu a pessoa que o desferiu. Por fim, 
justificou sua Indicação Nº 08 , lembrando que a população rural paga taxa de iluminação e 
não conta com este serviço público. O VER. JAIR DOS SANTOS justificou oralmente seu 
Requerimento Nº 02, dizendo que há muitos comentários acerca do uso indevido dos 
recursos públicos e gastos exorbitantes. Em aparte, o Ver. Sérgio dos Santos disse que há 
pessoas criticando este requerimento, contudo, apóia a iniciativa do Nobre Par por acreditar 
que é necessário fiscalizar e mostrar os gastos, acrescentando ainda que ninguém deve 
achar ruim do vereador fiscalizar. Retomando, o orador disse que o objetivo não é criticar, 
apenas a transparência das contas públicas, dos reais gastos com o JOIS. Referindo-se à 
Indicação Nº 06, lembrou que, desde sua posse, vem solicitando o monitoramento da cidade 
por câmeras, especialmente porque conhece cidades em que o índice de criminalidade foi 
reduzido drasticamente após este serviço. Também lembrou que, quando Presidente desta 
Câmara Municipal, no primeiro ano desta legislatura, devolveu aos cofres públicos,  cento e 
trinta e seis mil reais no final daquele ano e, na oportunidade, solicitou ao Sr. Prefeito que 
utilizasse o valor no monitoramento da cidade. Disse que o Prefeito Rafael declarou sua 
intenção em fazer o monitoramento este ano, o que espera que, realmente aconteça para 
benefício da população que, cada vez, fica mais vulnerável. Quanto aos ofícios da Caixa 
Econômica Federal sobre liberação de recursos financeiros para obras públicas, o orador 
disse que o valor de sessenta e oito mil duzentos e cinqüenta reais para a construção de 
uma praça na Avenida Victor Wuo foi ele que conseguiu junto ao Deputado Federal Ricardo 
Izar. Informou que referida praça deve ser construída próximo à Sociedade Esportiva 
Salesopolense e servirá também para sinalização daquele trecho. Registrou seus 
agradecimentos àquele parlamentar e informou que ainda resta uma verba, no valor de 
setenta e cinco mil reais, solicitada no ano de 2005 e liberada, mas, ainda não sabe sua 
aplicação, pretendendo oficiar o Sr. Prefeito Municipal requerendo esta informação. Não 
havendo mais oradores inscritos, o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA e, 
conforme pauta publicada, solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura dos 
PARECERES CJR Nº 031/07 e CFO Nº 048/07, ambos recomendando a aprovação 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. Terminada a leitura, o Sr. Presidente submeteu  a  matéria  à  discussão  e  
                                                                                                                                                                       segue fls. 07 
 
 
 



    

                            CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA     

                                                                                                                            DE SALESÓPOLIS DE SALESÓPOLIS DE SALESÓPOLIS 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 1ª Sessão Ordinária, realizada em 18 de Fevereiro de 2008.                                         FL. 07 
 
 
votação, sendo a mesma aprovada por nove votos, ou seja, unanimidade,  sem preceder 
manifestação. Prosseguindo com a pauta anunciada, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 1º  
Secretário que procedesse a leitura do Parecer CJR Nº 035/07 desfavorável à 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),  de  autoria  do  Poder  Executivo.  Em 
seguida, o Sr. 1º Secretário procedeu a leitura do Ofício Nº 019/08 enviado pelo Sindicado 
dos Servidores da Região e do Ofício Nº 012A/08 da Presidência deste Legislativo, 
endereçado ao Sr. Prefeito Municipal. Terminada a leitura, o Sr. Presidente sugeriu o 
adiamento da discussão e votação do Parecer anunciado, até a próxima sessão, tempo para 
que o Sr. Prefeito Municipal reavalie sua proposta e retire-a ou apresente uma nova 
redação, atendendo a necessidade do Sindicato da categoria dos servidores municipais. Em 
seguida, submeteu à votação o Adiamento da Discussão do Parecer CJR Nº 035/07,  sendo 
aprovado por unanimidade, ou seja, nove votos. Não havendo mais 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. 
SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR disse que algumas pessoas o 
procuraram reclamando a falta de estrutura para homologação de rescisão de contrato de 
trabalho nesta cidade. Esclareceu que, segundo a legislação, na falta do órgão sindical, as 
homologações devem ser realizadas pelo Ministério Público e, na falta deste, pelo juiz de 
paz. Lembrou que, no ano passado, informou o caso ao Ministério Público Estadual, pois as 
pessoas mais carentes eram prejudicadas, oportunidade em que foi informado que um 
funcionário passaria a atender,  uma vez por mês, nesta cidade, mas, desde dezembro, este 
atendimento foi novamente paralisado. Disse que tem recebido novas reclamações, 
portanto, sugeriu ao Sr. Presidente que busque, o mais rápido possível, uma solução para 
este problema que afeta, em especial, os trabalhadores mais carentes, que enfrentam sérias 
dificuldades para o transporte à Mogi das Cruzes, bem como para localizar o local de 
atendimento. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS disse que contatará o Assessor Jurídico 
deste Legislativo para providenciar a alteração da Lei Orgânica, no artigo que dispõe sobre 
a leitura resumida das matérias. Dirigindo-se ao Sr. Presidente, disse-lhe que, se cumpriu a 
lei, está com a razão e sua atitude está correta, mas, ainda assim, poderia ler suas matéria 
na íntegra, conforme solicitou, considerando que nunca uma sessão desta Casa de Leis 
atingiu as duas horas previstas para a fase do Expediente. Também parabenizou a Diretora 
deste Legislativo que orientou o Sr. Presidente, contudo, enfatizou a necessidade de mudar, 
acrescentando que: “a gente já vem trabalhar uma vez por semana, né, então, é preciso 
estender mais o nosso horário, porque na rua, o povo fala: - nossa, você trabalha só uma 
vez por semana, vinte ou trinta minutos e já ganhou”.  Prosseguindo, disse que não pode ser 
assim e, por isso, proporá a mudança no Regimento Interno para não acontecer mais o que 
aconteceu nesta data, pois muita gente não entende esta situação. Comentou que uma 
senhora, chamada de Dona Etelvina, veio lhe cobrar a manutenção da Estrada da Barra que 
está terrível, intransitável, assim como reclamou um morador do “Varjão”, que comentou as 
dificuldades até mesmo do transporte escolar,  situação que se repete nas Estradas do 
Bairro Padre José,  Petrobrás e Bracaiá. Disse que o Sr. Prefeito Municipal deve colocar 
pessoal para trabalhar, além de funcionários capacitados para tomar conta das estradas  
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que estão ruins,  fazendo com que os reclamos sobrem aos Vereadores. Ressaltou que o 
povo não entende que aos Vereadores cabe fiscalizar, portanto,  pensam que nada fazem. 
Parabenizou o Sr. Prefeito Municipal por asfaltar a “Rua do Padre”, mas, informou que a 
cidade inteira, contudo, quer acreditar que os demais dez ou quinze moradores daquela rua 
pagam impostos e merecem tal serviço, assim como os moradores de outras ruas que 
deveriam receber o mesmo tratamento, evitando assim que a Administração Municipal 
trabalhe com “dois pesos e duas medidas”. Conversando com uma pessoa sobre este caso, 
disse que esta lhe falou que o padre ajuda muito o município e merece atendimento 
especial,  o qual distribui cestas-básicas e remédios. O orador disse que o Padre merece até 
uma Moção, já que faz estas doações, entretanto o povo pensa que é o Prefeito. Comentou 
que, estes dias,  esteve na Prefeitura e viu um rapaz com uma mala, contendo vários CD’s 
sobre a História de Salesópolis,  e disse esperar que o Prefeito Rafael não os tenha 
comprado, evitando cair no mesmo erro do ex-Prefeito, que fez isso e o trabalho ficou uma 
porcaria,  jogando assim o dinheiro do povo pelo ralo. Por fim, disse esperar que o Sr. 
Prefeito não tenha caído na lábia do rapaz em prejuízo dos cofres públicos. O SR. 
PRESIDENTE parabenizou a Diretora por atendê-lo no momento certo,  assessorando-lhe 
quanto à questão da leitura resumida e, dirigindo-se ao último orador, disse que, se ela não 
fizesse assim, chamaria atenção delas, pois, assessoria é necessária para ajudar no 
cumprimento da lei. Disse que, se todos os Vereadores pedissem para ler suas matérias na 
íntegra, não haveria tempo hábil para o Expediente, por isso fez cumprir o Regimento 
Interno. Passando a presidência ao vice-presidente, Ver. Mário Barbosa Pinto, o VER. 
VANDERLON OLIVEIRA GOMES comentou que, em janeiro, ele, a Verª. Deise, o Ver. 
Mário, a Diretora de Meio Ambiente – Solange Wuo, e o Procurador Jurídico Municipal – Dr. 
Abílio, estiveram, juntamente com o Deputado Arnaldo Faria de Sá, na Secretaria Estadual 
do Meio Ambiente, para tentar resolver os problemas de alguns loteamentos irregulares. 
Citaram como primeiro caso, o “Loteamento do Narciso”, do Bairro do Fartura e, na 
oportunidade, conseguiram achar uma alternativa que servirá para os demais loteamentos. 
Comentou que, na última segunda-feira, aconteceu uma reunião com moradores no Bairro 
do Fartura, oportunidade em que o Sr. Prefeito Municipal disse que tomaria todas as 
providências acordadas, incluindo a intimação do proprietário do referido loteamento,  entre 
outros. O orador disse que, acompanhando o caso, ele próprio esteve na Prefeitura 
Municipal,  quando tomou conhecimento de que o referido proprietário foi intimado,  
registrou que apoiará tudo o que for necessário para resolver de vez esse problema. Quanto 
às estradas rurais, disse que, nesta data, viu o Sr. Prefeito Municipal combinando com o 
Diretor Municipal de Obras a compra de pedras para colocar nas estradas que estão mais 
críticas, minimizando os problemas e viabilizando o tráfego. Por fim, disse que todos os 
Vereadores devem apoiar e cobrar o Sr. Prefeito Municipal para que a população seja 
atendida. Retomando a presidência e prosseguindo com a ordem de inscrição, o Sr. 
Presidente concedeu a palavra à VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE que iniciou 
elogiando a Secretaria Municipal de Educação pelo bom trabalho realizado no mês de 
janeiro, favorecendo para que o ano letivo começasse em ordem.  Disse que esclareceria o 
problema, que já está sendo resolvido, sobre a falta de diretora para a EMEF Profª Maria de 
Lourdes  Gonçalves   de   Toledo.   Informou  que,   conforme  ata  registrada  na  Secretaria  
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Municipal de Educação foram convidados a assumir o cargo, diversos professores com 
formação em Pedagogia e Administração Escolar. Ressaltou que a referida unidade escolar, 
mesmo sem gestor, está recebendo total apoio da Secretaria Municipal de Educação, 
portanto, pede aos munícipes que tenham paciência, até que se defina a situação, haja vista 
que várias pessoas deste e de outros municípios estão sendo convidadas a assumir o cargo 
vago. Comentou também outro problema na cidade, que vem gerando inúmeras 
reclamações à falta de divulgação sobre dias e horários da coleta de lixo e material 
reciclável.  A oradora sugeriu divulgação através das igrejas e pontos comerciais, evitando 
que ambos os produtos, lixo ou produto reciclável, sejam depositados nas ruas e portões 
após a coleta, ficando expostos por dois ou mais dias. Registrou também os reclamos 
populares sobre o crescente número de baratas na Rua XV de Novembro, solicitando a 
limpeza das bocas-de-lobo para minimizar esta situação. Por fim, disse que ela própria viu 
muitas baratas na escadaria da Igreja Matriz,  esperando que providências para eliminação 
sejam urgentes, já que Salesópolis é uma cidade turística. O VER. JAIR DOS SANTOS, 
reportando-se à manifestação do orador que disse que o Vereador trabalha uma vez por 
semana, enfatizou que não pode concordar com tal afirmação porque a sessão se restringe 
a um dia por semana, contudo, o trabalho do Vereador é diário. Acrescentou que, no seu 
caso, como da maioria dos Vereadores, o trabalho é vinte e quatro horas por dia, seja nesta 
cidade, ou viajando a São Paulo em busca de recursos, ou em reuniões na Assembléia 
Legislativa com algum deputado, resolvendo problemas que afetam a cidade, reiterando, 
portanto,  que o trabalho do Vereador não se restringe ao comparecimento na sessão. 
Sobre a leitura integral das matérias do Expediente, o orador disse que, se isso fosse regra, 
a sessão não terminaria antes das dezenove ou vinte horas, sem dúvida, e certamente, sua 
garganta necessitaria de cuidados médicos no dia seguinte, já que ele, enquanto 1º 
Secretário, faz a leitura das matérias. Disse ainda que, nesta data, lendo resumidamente as 
matérias do Expediente, marcou o tempo de quarenta e cinco minutos, portanto, não 
concorda com a proposta que aquele Vereador disse pretender apresentar, alterando o 
Regimento Interno para que a leitura das matérias seja na íntegra. Não havendo mais 
oradores inscritos, o Ver. Sérgio dos Santos requereu a palavra, alegando ter seu nome 
citado. O SR. PRESIDENTE indeferiu o requerido, esclarecendo que aquele orador não 
mencionou nome algum 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 18 de Fevereiro de 2008. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  : 
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
  A Ata supra foi lida e APROVADA  em Sessão Ordinária,  realizada em 25 de 
Fevereiro de 2008.  


