
 

ATA  DA 4ª  SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  DE 
SALESÓPOLIS,  realizada em 10 de Março de 2008 - 4º Período da 14ª Legislatura. Aos 
dez dias do mês de Março do ano dois mil e oito, no edifício sede deste Poder Legislativo, 
realizou-se  a  Quarta  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 – 2ª Secretária.  Às quinze horas, 
horário regimental, o Sr. 2º Secretário procedeu a verificação da presença, constatando-se 
a  presença  unânime dos demais  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: 
PROPOSTA DE EMENDA À LOMS Nº 001/08 (Dá nova redação ao Inciso VII do Artigo 68 
da Lei Orgânica Municipal), de autoria da Mesa Diretora – desp.: Às Comissões de Justiça e 
Redação e de Finanças e Orçamento; PROJETO DE LEI Nº 006/08 (Dispõe sobre a idade 
dos veículos utilizados no transporte de escolares no âmbito do território do Município de 
Salesópolis, e dá outras providências), de autoria do Ver. Jair dos Santos e outros – desp.: 
Às Comissões de Justiça e Redação, Obras, Serviços Públicos, Educação e Saúde e de 
Finanças e Orçamento; REQUERIMENTO Nº 005/08 – Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, 
informações acerca da utilização do aparelho de ultra-som no Posto de Saúde Municipal, do 
Ver. Claudinei José de Oliveira – desp.: Aprovado, encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando 
ao Sr. Prefeito  Municipal  Nºs:  041 – Determinar ao Setor de Obras, tapar três buracos 
existentes no asfalto da Rua Nossa Senhora da Conceição; 042 – Determinar ao Setor de 
Obras, enviar um caminhão de cascalho para o Km. 86 da Rodovia SP-88, colocando o 
cascalho em frente à Mercearia do Sr.  João Paulo de Miranda, Bairro do Alegre; 043 – 
Determinar  ao Setor  de  Obras,  instalar  uma lixeira  em frente  a propriedade  da Família 
Shibata,  nas proximidades do ponto de ônibus localizado no Km. 82 da Rodovia SP-88, 
Distrito do Remédio, todas dos Vers. Angelino Rodrigues e Claudinei José de Oliveira;  044 
– Determinar  ao setor  competente,  efetuar  a limpeza das árvores da Avenida Professor 
Adhemar Bolina, tirando as ervas de passarinho que tanto as prejudicam, bem como plantar 
árvores no parque do trecho novo da referida avenida, do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes e 
outros;   045 – Interceder  junto à Empresa Bandeirante Energia  do Brasil,  objetivando a 
colocação de uma luminária no Poste Nº 4292 da Rua Lucinio  Cardoso do Nascimento, 
Bairro  do Bragança,  dos Vers.  Angelino  Rodrigues e Claudinei  José de Oliveira;  046 – 
Determinar ao setor competente, a elaboração de um Projeto de Lei dispondo sobre Plano 
de Carreira para todos os funcionários públicos municipais; 047 – Determinar a Secretaria 
Municipal  de  Obras  e  Planejamento,  substituir  o  piso  de  paralelepípedo  por  asfalto  no 
trecho entre o Velório  Municipal  e  o  portão  do  Cemitério  desta  cidade,  ambas  do  Ver.  
Claudinei José de Oliveira; e 048/08 -  Atender o abaixo-assinado que anexa, dos pais dos 
alunos da EMEI Polymnia Bueno Leite,   Bairro  do  Fartura,  solicitando obras e benfeitorias 
na unidade escolar, dos Vers. Vanderlon Oliveira Gomes e Mário Barbosa Pinto  – desp.: 
Encaminhe-se,  lidas  no Expediente; COMUNICADOS sobre  a liberação de recursos:  do 
Ministério da Saúde: no valor de R$ 105.386,39 – competência 02/2008 –  para  Pagamento 
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de Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar; da Câmara dos 
Deputados:  sobre  a  liberação  de  recursos  do  Orçamento  da  União,  no  valor  de  R$ 
129.815,19,  referente ao mês de Fev/08; CONVITE da Fundação Energia e Saneamento 
para a comemoração de seus dez anos de história, no próximo dia doze, às dez horas e 
trinta minutos, no Museu da Energia Usina-Parque de Salesópolis, quando será reativada 
as  quatro  pequenas  centrais  hidrelétricas  da  Fundação  –  desps.:  Arquive-se,  Plenário 
ciente. Terminada a leitura e não havendo interesse dos inscritos em fazer uso da palavra, 
o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA e, conforme pauta anunciada, solicitou 
ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura dos PARECERES CJR Nº 001/08 e CFO Nº 
001/08, ambos recomendando a aprovação do PROJETO DE LEI Nº 003/08 (Dispõe sobre 
a  obrigatoriedade  de afixação  de adesivos  com telefone  Disque  Denúncia  nos veículos 
oficiais e de transporte escolar no município e dá outras providências), de autoria do Ver. 
Sebastião  Rodrigues  de  Campos  Júnior.  Terminada  a  leitura,  foi  a  referida  matéria 
submetida à discussão. O VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR, autor da 
matéria, disse que este projeto visa facilitar a denúncia de alguns fatos que acontecem no 
município,  ocultando  o  nome  do  denunciante,   a  fim  de  protegê-lo,  bem  como  para 
incentivar as denúncias. Disse que a divulgação, através dos carros oficiais e do transporte 
escolar, à exemplo do que já ocorre nos transportes coletivos, deve aumentar a participação 
popular no combate aos problemas de segurança pública. Por fim, enfatizou que poderão 
ser  denunciados  casos  de  vandalismo,  furtos  e  agressões  entre  outros,  portanto,  a 
implantação  deste  sistema  é  de  grande  importância  para  o  município  de  Salesópolis. 
Ninguém mais se manifestando, o Sr. Presidente submeteu o Projeto de Lei Nº 003/08 à 
votação,  sendo  aprovado  por  unanimidade.  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 iniciou  comentando que esteve  numa 
reunião com representantes da Universidade Braz Cubas e Faculdade do Clube Náutico 
discutindo um projeto,  de âmbito federal,  para implantação de uma Escola de Veleiros em 
Salesópolis.  Acrescentou  que,  nesta  reunião,  estiveram  mais  pessoas  da  cidade 
interessadas  no  assunto,  discutindo  este  benefício  como compensação  pelas  represas. 
Esclareceu que o projeto envolverá também a área de educação, já que será dirigido aos 
alunos da rede estadual,  com bons resultados escolares. Disse ainda que o projeto visa 
abrir  espaço  para  prosseguir  com uma antiga  discussão  acerca  de  embarcação,  cujos 
documentos preliminares foram encaminhados aos órgãos competentes. Ressaltou que este 
projeto  também contribuirá  com a  tão  necessária  educação  ambiental,  evitando  que os 
pescadores  deixem  tanto  lixo  na  beiras  das  nossas  represas.  Contudo,  destacou  a 
importância de uma parceria com o Poder Executivo Municipal, ao qual caberá a afixação 
de  lixeiras  nas  margens  do  rio,  possibilitando  aos  turistas  depositar  seu  lixo  e  assim, 
evitando que a chuva o arraste para o rio, criando os inevitáveis transtornos e prejuízos aos 
moradores  ribeirinhos  e  à  toda  comunidade.  Lembrou  que,  o  trecho  da  Represa  do 
Paraitinga,  por onde passam todos os moradores e visitantes que trafegam pela Rodovia 
SP-88, é um cartão postal desta cidade e deve ser cuidado tanto para embelezar quanto 
para evitar os mesmos problemas enfrentados atualmente em São  Paulo,   na  Marginal  do 
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Rio Tietê, face o acúmulo de sujeira.  O VER. JAIR DOS SANTOS relatou que, no último 
final  de semana, dois indivíduos armados roubaram dois estabelecimentos comerciais no 
Distrito do Remédio e, em seguida, se deslocaram até o Bairro do Bragança, intencionados 
em roubar outro estabelecimento comercial. Disse que a Polícia Militar agiu rápido, efetuou 
o  cerco,  transmitindo  os  dados  para  os  Destacamentos  Policiais  de  Guararema,  Santa 
Branca  e  Biritiba  Mirim,  conseguindo  prendê-los  em Guararema.  Informou  que  ambos 
delinqüentes portavam arma de calibre 38 e foram conduzidos à Delegacia local,  onde não 
havia delegado de plantão e não o encontraram na cidade, procurando quem responderia 
por ele, disse que seria o Delegado de Guararema, mas, ele também não foi  localizado. 
Não  bastasse  isso,  também  não  tinha  nenhum  escrivão  de  plantão  e  o  carcereiro 
plantonista  não tinha as chaves da carceragem, o  que o  orador  considerou um grande 
absurdo.  Lamentou  ainda  que  os  policiais  militares  tiveram que  ficar,  daquele  horário, 
dezesseis horas, com os presos na viatura e sem condições de lavrar o auto de prisão em 
flagrante  e a  conseqüente  condução  à  carceragem, até  às  vinte  horas  e  trinta  minutos 
quando  puderam  resolver  a  situação.  O  orador  ressaltou  que,  mais  uma  vez,  expõe 
problemas envolvendo a Delegacia local  que não funciona à contento, motivo pelo qual, 
pretende  fazer  um documento  e  encaminhar  à  Secretaria  de  Segurança  do  Estado  e 
Delegacia Seccional pedindo providências. Finalizando, parabenizou a Polícia Militar pelo 
sucesso da ação, garantindo segurança à comunidade por tirar  do convívio  social  estes 
marginais que levaram tanto pânico ao Distrito do Remédio e Bairro Bragança. Passando a 
presidência ao vice-presidente, Ver. Mário Barbosa Pinto, o VER. VANDERLON OLIVEIRA 
GOMES,  reportando-se à manifestação do Ver. Sebastião Rodrigues de Campos Jùnior, 
enfatizou também a necessidade de criar um mecanismo para melhor recolher os produtos 
recicláveis. Disse que, nesta data,  passando por diversos estabelecimentos, notou que o 
material reciclável ainda é incluído junto ao lixo comum. Segundo informações das pessoas 
que  ele  questionou  sobre  os  motivos  desta  atitude,   muitos  alegaram que  a  coleta  de 
recicláveis não ocorre diariamente e, aliado à falta de espaço para guardar tais produtos, 
preferem  não  selecionar  o  lixo.  O  orador  sugeriu  que  a  Administração  Municipal 
disponibilize coletores, em locais estratégicos, para facilitar  a seleção, depósito e coleta. 
Em seguida,  questionou por  que alguns bairros  são beneficiados com a unidade móvel 
odontológica e outros não,  o que sabe, também vem sendo alvo de questionamento de 
outros  Vereadores.  Citou  como  exemplo,  o  Bairro  Ribeirão  do  Pote,  cujos  moradores 
reclamam a falta deste atendimento por saber que outros bairros foram atendidos. Disse 
esperar  que  o  Secretário  Municipal  de  Saúde  e  o  Sr.  Prefeito  Municipal  agendem 
atendimentos mensais para todos os bairros, evitando privilégios à alguns. Prosseguindo, 
declarou-se  contente  por  saber  que,  logo  após  o  desfile  dos  cavaleiros,  ocorrido  por 
ocasião da abertura da Festa de São José, o Prefeito Rafael, na presença dos cavaleiros, 
da Presidente do Conselho Municipal do Idoso – Dona Cida e da Assessora do Deputado 
Arnaldo Faria  de Sá – Dona Terezinha e seu esposo, comunicou que, dentro de quinze 
dias, estaria colocando guia e sarjeta na Rua São Sebastião e, no prazo de dois meses, 
aquela  via  será asfaltada.   Por  fim, disse  estar  certo  de que será um grande benefício 
àquela comunidade, mas, espera não seja só mais uma conversa e sim, o cumprimento do 
seus compromissos.  Retomando  a presidência e não havendo  mais  oradores  inscritos,  o 
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SR. PRESIDENTE reiterou o comunicado das  semanas  anteriores,  de  que  está  previsto, 
para a Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia dezessete de março, o julgamento das 
contas do Poder Executivo de 2003, constante do Processo TC-3078/026/03 e Processo CM 
Nº 209/07,  que receberam, tanto  do  Egrégio  Tribunal  de  Contas  do  Estado,  quanto  da 
Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa de Leis, pareceres desfavoráveis, a vista 
de  irregularidades  observadas  nos  autos.   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 Março de 2008.

PRESIDENTE :

1º SECRETÁRIO :

2ª SECRETÁRIA :

A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
17 de Março de 2008. 


	 

