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 ATA DA 10ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 28 de Abril de 2008 - 4º Período da 14ª Legislatura. Aos vinte 
e oito dias do mês de Abril do ano dois mil e oito, no edifício sede deste Poder Legislativo, 
realizou-se a Décima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis sob a 
presidência do Vereador Vanderlon Oliveira Gomes e secretariada pelo Edil Jair dos Santos 
– 1º Secretário.  Às quinze horas,  horário regimental, o Sr. 1º Secretário procedeu a 
verificação da presença, constatando-se a ausência da Verª. Deise Aparecida Corrêa Duque 
– 2ª Secretária, e presença 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: 
OFÍCIO Nº 147/08 do Poder Executivo, encaminhando os BALANCETES FINANCEIROS 
DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA FREDERICO OZANAN, referentes aos meses de 
Janeiro e Fevereiro/08 – desp.: À Comissão de Obras, Serviço Público, Educação e Saúde;  
REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 024 – Cópia das atas das 
reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, referente aos 
meses de Janeiro a Abril deste ano, e do calendário de reuniões de 2008, além de uma 
relação nominal dos membros deste conselho, com seus respectivos cargos, do Ver. Jair 
dos Santos; 025 – Informar quando iniciará as obras de recapeamento asfáltico do trecho 
entre o Distrito do Remédio e Bairro Bragança, e da construção dos palcos na sede deste 
Distrito e daquele bairro, do Ver. Angelino Rodrigues; 026 – Enviar uma relação nominal dos 
médicos que prestam serviço neste município, integrantes do quadro da Administração 
Municipal e os cedidos pelo Estado, com suas respectivas especialidades, locais, dias e 
horários de atendimento, do Ver. Mário Barbosa Pinto e outros  -  desps.: Aprovados, 
encaminhe-se;  INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  081 – Determinar 
ao setor competente, roçar o acostamento da Estrada SP-88, no trecho entre o Clube Alvor 
e a divisa com Biritiba Mirim, ou seja, até o Pomar do Carmo, do Ver. Angelino Rodrigues;  
082 – Determinar ao setor competente, realizar uma Operação Tapa-Buracos na Rua 31 de 
Março, especialmente, em frente à propriedade Nº 151, do Ver. Mário Barbosa Pinto e 
outros; 083 – Determinar ao setor competente, a elaboração de um projeto de iluminação 
para atender o Vilarejo do Sr. Pedro Ambrósio, Pedro Marcula e Igreja do Bairro do 
Paraitinguinha; 084 – Interceder junto à Sabesp, objetivando o prolongamento da rede de 
esgoto até a Capela localizada no Km. 01 da Estrada da Usina; 085 – Interceder junto à 
Telefônica S/A, objetivando a instalação de um Orelhão na Rua Antonio Pereira de Souza, 
em frente ao Nº 74, onde funciona a Sociedade São Vicente de Paulo desta cidade, todas 
do Ver. Claudinei José de Oliveira; 086 – Determinar à Secretaria Municipal de Obras, 
construir uma lombada na altura do Nº 291 da Rua São Cristóvão, Bairro do Fartura; 087 – 
Determinar à Secretaria Municipal de Obras, construir um galpão para recepção dos 
materiais recicláveis na área de coleta da ARES – Associação dos Recicladores de 
Salesópolis, ambas do Ver. Jair dos Santos; 088 – Determinar ao setor competente, realizar 
a limpeza das bocas de lobo existentes na Rua Expedicionário Claudino Benedito dos 
Santos,  próximo ao Nº 121,  bem  como  a  limpeza  da  referida  via  pública,  do Ver. Mário  
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Barbosa Pinto e outros; 089 – Viabilizar a ampliação de horários ou implantação de linhas 
de transporte coletivo para atender os moradores das Estradas das Pitas e de Santa 
Branca; 090 – Viabilizar junto à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a extensão do 
Projeto “Escola da Bola” para atender as crianças do Distrito do Remédio e Bairro Bragança; 
091 – Interceder junto ao DER, reivindicando a limpeza do acostamento da Rodovia Alfredo 
Rolim de Moura, especialmente, entre a Praça do Peão desta cidade até Paraibuna, 
enfatizando a necessidade de manutenção periódica, todas do Ver. Claudinei José de 
Oliveira; 092 – Adotar as providências necessárias com relação à faixa de terreno 
pertencente à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, localizada na altura do Nº 124 da 
Rua Santa Maria, do Ver. Mário Barbosa Pinto e outros – desps.: Encaminhe-se, lidas no 
Expediente; BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, 
referente ao mês de Março/08 – desp.: À Comissão de Finanças e Orçamento; CONVITE da 
EMEI Polymnia Bueno leite para o 2º Chá das Mães, a realizar-se no próximo dia nove de 
maio, das oito às treze horas;  da AMORA-Associação dos Moradores da Região do 
Aterrado para uma reunião sobre acesso do bairro a cidade, no próximo dia quatro de maio, 
às quatorze horas, a Igreja de São Roque e;  do Centro Espírita Humildade, para a Palestra 
“À CAMINHO DA PAZ”, com o Dr. Izaias Claro, a realizar-se no próximo dia 1º de maio, das 
dezenove às vinte horas, em sua sede; COMUNICADO da Prefeitura Municipal sobre a 
Audiência Pública para apresentação e debate sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 
2009, a realizar-se no próximo dia vinte e nove de abril, das quatorze e trinta às quinze e 
trinta horas nas dependências deste Legislativo; COMUNICADOS sobre a liberação de 
recursos: do Ministério da Saúde: no valor de R$ 20.716,25 - competência 03/2008 – 
Pagamento de PAB Fixo; do Ministério da Educação: no valor de R$ 38.284,96, referente a 
3ª Parcela do FNDE; no valor de R$ 11.148,37 referente a 2ª Parcela do PNATE-
Fundamental – desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, o Sr. Presidente 
concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO iniciou 
justificando seu Requerimento Nº 26, enfatizando que o apresentou porque a população 
reclama saber da existência de muitos médicos contratados, mas há falta constante deles 
na Santa Casa local. Também justificou sua Indicação Nº 82, dizendo que os buracos são 
perigosos até mesmo para os caminhantes e que um carro caiu num deles e o proprietário 
teve dificuldade para retirá-lo. O VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR 
reportou-se à Indicação Nº 83, informando que conseguiu, através do Deputado Estadual 
Vitor Sapienza, a liberação de um recurso financeiro, no valor de cem mil reais, para um 
projeto de iluminação pública, dependendo apenas da aprovação da Empresa Bandeirante 
Energias do Brasil para os orçamentos que apresentaram. Por fim, disse acreditar que este 
valor será suficiente para instalar mais de duzentas luminárias, atendendo diversos bairros. 
Não havendo mais oradores inscritos, o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA, 
solicitando ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura do Requerimento de Urgência 
Especial Nº 004/08. Terminada a leitura, foi o referido requerimento submetido à votação, 
sendo aprovado por unanimidade dos presentes, ou seja, oito votos. Aprovada a urgência 
especial, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura da 
MENSAGEM do Poder Executivo Nº 1.021, encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 015/08 
(Dispõe sobre reajuste dos servidores municipais da Estância Turística de Salesópolis e  dá  
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outras providências) e Parecer Conjunto CJR e CFO s/Nº, recomendando sua aprovação.  
Terminada a leitura, o Sr. Presidente submeteu a matéria à discussão e votação, sendo a 
mesma aprovada por oito votos, ou seja, unanimidade dos presentes, sem preceder 
manifestação. Conforme pauta publicada, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretário que 
procedesse a leitura dos Pareceres CJR Nº 06, CRNMA Nº 02 e CFO Nº 15/08, todos 
recomendando a aprovação do PROJETO DE LEI  Nº 011/08 (Cria a Coordenadoria 
Municipal de Defesa Civil – COMDEC da Estância Turística de Salesópolis e dá outras 
providências), de autoria do Poder Executivo. Terminada a leitura, o Sr. Presidente colocou 
a matéria em discussão. O VER. JAIR DOS SANTOS lembrou que este Projeto de Lei vem 
atender um anteprojeto de sua autoria, enviado, há seis meses, ao Sr. Prefeito Municipal. 
Declarou estranhar a demora no envio e o fato de ser encaminhado em regime de urgência, 
contudo, a matéria é de relevância para este município, motivo pelo qual espera contar com 
o apoio dos Nobres Pares. Ninguém mais se manifestando, o Sr. Presidente submeteu o 
Projeto de Lei Nº 011/08 à votação, sendo também aprovado por unanimidade dos 
presentes. Para concluir com a pauta, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretário que 
procedesse a leitura do PARECER CJR Nº 008/08, recomendando a REJEIÇÃO do Projeto 
de Resolução Nº 003/07 (Dispõe sobre construção do prédio da Câmara Municipal da 
Estância Turística de Salesópolis e dá outras providências), de autoria da Mesa Diretora-
2007. Terminada a leitura, o Sr. Presidente colocou o referido parecer à discussão. O VER. 
SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR declarou estranhar este parecer, haja 
vista que o terreno foi transferido para a Câmara Municipal, através de uma lei promulgada 
pelo então prefeito Massayuki Uono. Lembrou ainda que o referido terreno foi trocado pelo 
então prédio da Câmara Municipal, cedido, naquela época, para instalar a Vara Distrital 
desta cidade. Disse acreditar haver outros motivos que impeçam esta construção, e que não 
seja apenas a documentação do terreno. Acrescentou ainda não entender por que um 
projeto de resolução do ano passado está sendo discutido e votado neste ano e, por quê, 
somente agora, verificou-se a ausência de documento do terreno se,  no processo,  consta o 
número da lei relativa ao terreno.  Concluiu reiterando estranhar muito esta matéria na 
pauta. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS disse que também estranhou o caso, pois também 
concorda que a lei citada no projeto comprova que o terreno em questão, localizado na Rua 
XV de Novembro, pertence à Câmara Municipal. Dirigiu-se ao Sr. Presidente e requereu 
Vista do processo para melhor analisar a existência dos documentos e então decidir pelo 
apoio ou não à sugestão de arquivamento da Comissão de Justiça e Redação. O VER. 
CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA esclareceu, enquanto membro da Comissão de Justiça e 
Redação que, juntamente com o Ver. Mário e os Assessores Jurídico e Contábil deste 
Legislativo, esteve discutindo esta matéria, quando lembraram que, em 2007,  a Câmara 
Municipal encaminhou à Prefeitura Municipal, um requerimento para o envio de alguns 
documentos relativos ao assunto mas, até o momento, sequer foi respondido. Explicou 
ainda que, por outro lado, mesmo que estes documentos sejam  enviados, não há dotação 
orçamentária para a construção neste ano, já que se passaram quatro meses. Finalizando, 
disse que por estes motivos, a Comissão de Justiça e Redação não teve outra alternativa, 
senão sugerir o arquivamento da matéria. O VER. JAIR DOS SANTOS lembrou que, no ano 
passado,  era  presidente   da  Comissão  de  Justiça  e  Redação  e  pediu  ao  Sr.  Prefeito 
                                                                                                                                                                       segue fls. 04 
 
 
 



    

                            CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCICÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCICÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCICÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA A TURÍSTICA A TURÍSTICA A 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 10ª Sessão Ordinária, realizada em 28 de Abril de 2008.                                               FL. 04 
 
 
Prefeito Municipal, cópia da escritura registrada do terreno onde se pretendia construir o 
novo prédio para este Legislativo e não recebeu nada, até o momento, portanto, entende 
que não existe o documento, senão ele seria enviado. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO 
declarou, enquanto atual Presidente da Comissão de Justiça e Redação e Relator do 
Parecer em discussão, que esteve na reunião citada pelo orador que o antecedeu, quando 
concluíram que não poderiam exarar parecer favorável sem a documentação já solicitada ao 
Chefe do Poder Executivo, aliado ao fato de não haver dotação orçamentária para a 
construção, motivo pelo qual não tiveram outra alternativa, senão decidir pelo arquivamento 
da matéria.  Ninguém mais se manifestando, o SR. PRESIDENTE, atendendo o 
requerimento de Vistas do Processo, apresentado verbalmente pelo Ver. Sérgio dos Santos,  
leu o Artigo 186 do Regimento Interno e seu Parágrafo Único, conforme transcrito: “Seção 
quatro – Da Vista - ARTIGO 186 - O pedido de Vista de qualquer proposição poderá ser 
requerido por Vereador e deliberado pelo Plenário, desde que a mesma não esteja 
tramitando em Regime de Urgência Especial. Parágrafo único - O requerimento de Vista 
deve ser escrito e apresentado no início da Ordem do Dia da qual constar a proposição, não 
podendo o seu prazo exceder o período de tempo correspondente ao intervalo entre uma 
sessão e outra.” Terminada a leitura, o Sr. Presidente comunicou que, diante do Regimento 
Interno, o pedido do Nobre Vereador fica indeferido.  Ato contínuo,  submeteu o Parecer 
CJR Nº 08/08 à votação, sendo aprovado por seis votos favoráveis a dois contrários dos 
Vers. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior e Sérgio dos Santos, dada a ausência da 
Verª. Deise Aparecida Corrêa Duque.  Aprovado o Parecer CJR Nº 008/08, o Sr. Presidente 
comunicou que, conforme disposto no Parágrafo 2º do Artigo  40 do Regimento Interno, o 
Projeto de Resolução Nº 003/07 será arquivado.  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. MÁRIO 
BARBOSA PINTO dirigiu-se ao Sr. Presidente, solicitando sua intercessão junto ao Prefeito 
Rafael para que ele determine a coleta de lixo na Estrada do Soarada que, há dois meses, 
se acumula e transborda. Também solicitou que peça ao Sr. Prefeito Municipal, cobrar da 
Sabesp, tapar de imediato os buracos que vem abrindo na cidade. Disse reconhecer que o 
serviço é bacana e necessário, pois estão trocando diversos encanamentos, contudo, 
devem tapar os buracos com maior rapidez, pois o próximo final de semana será 
prolongado, por conta do feriado de primeiro de Maio, e este serviço requer o fechamento 
de algumas ruas,  prejudicando o trânsito nesta cidade-estância. Em seguida, leu uma carta 
que recebeu da munícipe Iara Maria Dias, reclamando a falta de médico na Santa Casa 
local, na última sexta-feira, fato que a obrigou pagar por atendimento particular na Clínica 
São Benedito e, diante da situação, foi internada em seguida em Mogi das Cruzes, onde 
permaneceu até o dia anterior a esta sessão. Na mesma carta, a reclamante relata um caso 
mais grave que o dela,  em que o paciente foi encaminhado de ambulância para Mogi das 
Cruzes e, concluindo, ela questiona até quando a população local ficará à mercê da sorte. 
Disse que, após ler a carta, o orador solicitou ao Sr. Presidente que reivindique aos 
dirigentes da Santa Casa, a permanência de um clínico geral para atender o público. Disse, 
por fim, que recebeu um ofício do Deputado Estadual Dr. Luiz Carlos Gondim Teixeira, 
informando que apresentou emendas que beneficiam  esta cidade,  sendo setenta  mil  reais 
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para infra-estrutura urbana, a fim de complementar o asfalto no Bairro do Fartura, e 
quarenta mil reais para aquisição de um veículo Kombi para atender a Área de Assistência 
Social.  O VER. SÉRGIO DOS SANTOS parabenizou o Tenente Agnado de Paula Ribeiro 
pelo trabalho que vem desenvolvendo com a implantação da Guarda Mirim. Relatando a 
apresentação das crianças, no último dia vinte e cinco, por ocasião do aniversário do 
Destacamento de Polícia Militar local.  Enfatizou a importância de projetos como a Guarda 
Mirim, que garantem atividade sadia às crianças,  afastando-as das ruas e sugeriu que 
atividades iguais a esta sejam desenvolvidas no Centro Esportivo, unindo esforços na 
formação de bons cidadãos. Também parabenizou o Comando da Polícia Militar que 
homenageou o Diretor de Obras, Sérgio Donizete de Almeida, conhecido popularmente 
como “Galo”,  que sempre colaborou com o batalhão local. O orador disse que ele pretende 
parabenizá-lo também, pois tem visto o esforço que vem fazendo dentro de suas funções, 
ainda que sem pessoal e maquinário e, muitas vezes, ele mesmo “coloca a mão na massa”, 
portanto, este reconhecimento da Polícia Militar é merecido. Parabenizou a Sra. Iara pela 
carta lida pelo orador que o antecedeu, sugerindo encaminhá-la ao Prefeito Rafael, já que a 
Prefeitura Municipal repassa mais de cem mil reais por mês à Santa Casa local para não 
faltar médico, principalmente, clínico geral. Disse que a Área de Saúde está bem, mas, 
ainda há muito por fazer, pois, é inaceitável que falte médico na Santa Casa local. 
Comentou que esteve, nesta data, visitando a EMEI Profª. Maria Aparecida Biasoli, tirando 
fotos dos diversos problemas, dentre eles, de um forro que está caindo. Disse que há 
necessidade de urgente reforma, inclusive, da parte elétrica, citando como exemplo, um 
ventilador que, ao ser ligado, treme tanto que parece que vai cair. Por fim, disse estar certo 
de que,  sendo esta unidade escolar, visitada por um representante do Ministério Público, 
será interditada diante das péssimas condições. Passando a presidência ao vice, Ver. Mário 
Barbosa Pinto, o VER. VANDERLON DE OLIVEIRA GOMES agradeceu o Deputado 
Arnaldo Faria de Sá que, mais uma vez, esteve neste município, no último dia vinte e cinco, 
preocupado com os loteamentos irregulares e, como sempre, cobrando a solução do 
problema, principalmente, certificando-se de que o Prefeito Rafael havia assinado o 
necessário Decreto para legalização. Reiterou agradecimentos ao Deputado por sua 
preocupação com Salesópolis e informou que ele está agendando nova reunião,  com a 
Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a fim de firmar o TAC – Termo de Ajuste de 
Conduta.  Finalizando, registrou que os moradores da Rua São Sebastião vêm solicitando 
providências urgentes com relação aos inúmeros buracos existentes nesta via, que expõem 
todos à riscos de queda e demais acidentes. Retomando a presidência,  não havendo mais 
oradores inscritos e nada mais havendo a tratar,  o Sr. Presidente 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 28 de Abril de 2008. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  : 
 
2ª SECRETÁRIA  :  ausente 
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  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
05 de Maio de 2008.  


