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 ATA DA 12ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 12 de Maio de 2008 - 4º Período da 14ª Legislatura. Aos doze 
dias do mês de Maio do ano dois mil e oito, no edifício sede deste Poder Legislativo, 
realizou-se a Décima Segunda 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, a Sra. 2ª Secretária procedeu a verificação da presença, constatando-se 
a ausência do Ver. Claudinei José de Oliveira 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 dos presentes, ou seja, oito 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. 1º Secretário que procedesse a leitura das matérias do EXPEDIENTE que 
constou do seguinte, com seus respectivos despachos:  MOÇÃO Nº 004/08 – DE PESAR 
pelo falecimento do Deputado Federal Ricardo Nagib Izar (PTB/SP), ocorrido no último dia 
02 de maio, do Ver. Jair dos Santos – desp.: Aprovada, encaminhe-se; INDICAÇÕES 
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  096 – Atender as cartas anexas, de moradores do 
Bairro Itaguassu, solicitando a instalação de luminárias e colocação de pedras em alguns 
pontos da estrada do bairro, do Ver.Sebastião Rodrigues de Campos Júnior;  097 – 
Viabilizar junto ao setor competente, a proibição do estacionamento de um dos lados do 
pequeno trecho da Rua São José, localizado ao lado do Centro Pastoral, especialmente, 
nos dias de festa na Praça da Matriz, do Ver. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior; e 
098/08 – Homenagear o recém-falecido Sargento Ozório Marques, conhecido de todos 
como CABO OZÓRIO, dando o seu nome para o prédio público do Destacamento da Polícia 
Militar deste Município ou envide todos os esforços possíveis junto ao Governo do Estado e 
Secretaria de Segurança Pública para que analise e viabilize este intento, do Ver. Jair dos 
Santos e outros – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente; PARECERES CFO Nºs 018 e 
019/08,  corroborando a decisão do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e 
seguindo instruções das Assessorias Jurídica e Contábil deste Legislativo, apresentando os 
respectivos PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS Nºs 001/08 (Dispõe sobre 
aprovação das Contas e Balanço Geral da Prefeitura Municipal de Salesópolis, relativos ao 
exercício de 2004); e 002/08 (Dispõe sobre aprovação das Contas e Balanço Geral da 
Prefeitura Municipal de Salesópolis, relativos ao exercício de 2005) – desps.: À Ordem do 
Dia da próxima sessão para única discussão e votação;  OFÍCIO do cidadão Armando 
Franchini Júnior, solicitando maior segurança e policiamento, especialmente, aos que 
residem nas imediações da Igreja Matriz, pois foi aberto um comércio em frente ao Ki-
Delícia Lanches, onde existe jogos eletrônicos, bilhar e muita bebida,  e desde então, 
acabou o sossego do bairro devido ao vandalismo e ao uso de drogas, envolvendo crianças; 
CONVITE para o 1º Encontro Municipal para Mobilização na Luta contra o Abuso e a 
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, a realizar-se no dia 14 de maio, das oito às 
doze horas, no Centro Pastoral; COMUNICADOS sobre a liberação de recursos: do 
Ministério da Saúde: no valor de R$ 15,00 - competência 02/2008 – Pagamento de FAEC – 
Coleta de Material; R$ 105.386,39 – competência 04/2008 – Pagamento de Teto Municipal 
da Média e Alta Complexidade  Ambulatorial e Hospitalar; R$ 69,00 – competência 02/2008 
– Pagamento de FAEC  –  Coleta/Exame  Anatomo-Patológico Colo Uterino; do Ministério  
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da Educação:  no valor de R$ 259,60 para o PNAC – PNAE Creche;  R$ 2.107,60 para o 
PNAP-Pré-Escola; e R$ 12.179,20 para o PNAE Fundamental, sendo R$ 5.843,20 para o 
Ensino Fundamental da Rede Estadual e R$ 6.336,00 para o Ensino Fundamental da Rede 
Municipal; da Câmara dos Deputados: no valor R$ 81.347,27 referente aos Recursos do 
Orçamento da União, no mês de Abril/08 – desp.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a 
leitura, o Sr. Presidente informou que está enviando cópia do OFÍCIO do cidadão Armando 
Franchini Júnior ao Sr. Prefeito Municipal, Polícias Civil e Militar, Promotor Público e 
Conselho Tutelar, para que tomem as providências cabíveis. Em seguida,   concedeu  a  
palavra  aos  Nobres  Edis inscritos. O VER. JAIR DOS SANTOS iniciou justificando 
oralmente sua Indicação Nº 098, acrescentando que a homenagem proposta é justa porque 
o Cabo Ozório foi comandante na época da implantação do Destacamento de Polícia Militar 
desta cidade. Disse que ele contribuiu muito nas questões de segurança desta cidade e foi 
exemplo e incentivo para muitos que ingressaram na Polícia Militar naquela época.  Ato 
contínuo, justificou sua Moção Nº 004, registrando seus lamentos e acreditando que esta 
homenagem venha registrar o reconhecimento desta Casa de Leis, pelo muito que o finado 
Deputado Federal fez por Salesópolis.  Reportando-se ao OFÍCIO do cidadão Armando 
Franchini Júnior, disse que a Câmara Municipal deve tomar providências porque a situação 
é complicada, mas, é necessário aproveitar o momento e também oficializar a Secretaria de 
Segurança Pública do Estado, especialmente, solicitando o aumento de efetivo policial, para 
minimizar estes problemas. Disse que o cidadão registra seu apoio à implantação da Lei 
Seca, mas, infelizmente, embora tenha tentado, não obteve sucesso na época que a 
propôs. Por fim, enfatizou que este ofício demonstra o desespero de um cidadão que deve 
ser atendido e, se necessário, sugeriu até o agendamento de uma audiência com o 
Secretário de Segurança Pública para expor este e outros problemas, como o Distrito dos 
Remédios que está totalmente abandonado.  Não havendo mais oradores inscritos, nem 
pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia, o SR. PRESIDENTE comunicou que, fica 
prevista, para a Ordem do Dia da próxima sessão, única discussão e votação dos Projetos 
de Decretos Legislativos Nºs 001/08 (Dispõe sobre aprovação das Contas e Balanço Geral 
da Prefeitura Municipal de Salesópolis, relativos ao exercício de 2004); e 002/08 (Dispõe 
sobre aprovação das Contas e Balanço Geral da Prefeitura Municipal de Salesópolis, 
relativos ao exercício de 2005), ambos de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento. 
Em seguida,  passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL e, conforme livro de inscrição, 
concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos.  O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO disse 
que, no ano passado, houve a mudança das linhas telefônica WLL para linhas 
convencionais e, muitos moradores, atendendo orientação na época, deixaram as cartas 
para tal substituição na Prefeitura Municipal, mas, não foram atendidos. Entretanto, após 
longa espera, este ano contataram a Telefônica S/A e foram informados sobre a 
necessidade de pagar uma taxa para efetivar a substituição.  O orador enfatizou que 
concorda com os proprietários das linhas telefônicas de que a cobrança é injusta, haja vista 
que muitas outras foram substituídas sem cobrança de taxa. Concluiu dirigindo-se ao Sr. 
Presidente e solicitando agendar reunião com representantes daquela empresa para expor  
este  assunto.   Em seguida, relatou que o Comerciante e Empreendedor desta cidade, Sr. 
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José, declarou-se indignado com a Administração Municipal pois, sendo um dos 
comerciantes que mais investiu na cidade, deveria ser melhor atendido, contudo, enfrenta 
uma burocracia junto ao DUSM – Departamento de Uso do Solo Metropolitano, para abrir 
um Depósito de Gás na entrada do Bairro do Fartura, nesta cidade. Lembrou que este 
empreendedor gera mais de cem empregos neste município, pois é proprietário do 
“Supermercado do Português”, herdado de seu falecido pai, aluga seu prédio do 
Supermercado Okamura e para a Prefeitura Municipal abrigar a Secretaria de Educação. 
Reiterou a indignação dele e espera que o Poder Público Municipal resolva a situação desse 
e de muitos salesopolenses junto ao DUSM, departamento que vem criando inúmeros 
empecilhos. Por fim, disse que estes entraves prejudicam os investimentos e a concorrência 
no mercado local que, além de gerar emprego, é benéfica para os consumidores. O SR. 
PRESIDENTE comprometeu-se a contatar os representantes da Telefônica S/A para 
agendar uma audiência, com a maior brevidade possível. Prosseguindo com a ordem de 
inscrição, concedeu a palavra ao VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR. 
O orador disse que vem se atentando para a deficiência do serviço bancário em Salesópolis, 
problema de há muito tempo, devido à falta de Caixa Eletrônico, gerando reclamos dos 
turistas em geral. Para resolver esta problemática, contatou o BANCO 24HORAS para 
tentar, juntamente com o Poder Executivo Municipal, implantar dois terminais nesta cidade. 
Informou que este serviço abrange mais de quarenta instituições bancárias interligadas no 
mesmo sistema, portanto, atendendo inúmeros correntistas bancários que visitam nossa 
cidade. Finalizando, disse acreditar que esta possibilidade não seja difícil de concretização, 
ressaltando que garantirá maior tranqüilidade aos visitantes. 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 12 de Maio de 2008. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  : 
 
2ª SECRETÁRIA  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
19 de Maio de 2008.  


