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 ATA DA 21ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 11 de Agosto de 2008 - 4º Período da 14ª Legislatura. Aos 
onze dias do mês de Agosto do ano dois mil e oito, no edifício sede deste Poder Legislativo, 
realizou-se a Vigésima 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 – 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 oito votos, 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 313/08 do Poder Executivo, 
encaminhando os BALANCETES FINANCEIROS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 
FREDERICO OZANAN, relativos aos meses de Abril e Maio/08 – desp.: À Comissão de 
Finanças e Orçamento; INDICAÇÃO Nº 137/08 - Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, 
determinar ao setor competente, podar o bambuzal situado na Rua Antonio Marfil Sanches, 
do Ver. Mário Barbosa Pinto e outros - desp.: Encaminhe-se, lida no Expediente;  
PARECER CFO Nº 036/08 referente ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de 
Salesópolis, relativo ao mês de Junho/08 – desp.: Aguarde-se o Parecer Prévio do Egrégio 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para então emitir o parecer final e conclusivo; 
CONVITE da ACAE ALVOR para a Solenidade e Festividade em Comemoração ao 
Centenário da Imigração Japonesa no Brasil, a realizar-se na sede da entidade, às quatorze 
horas,  do dia dezessete de agosto; COMUNICADOS sobre a liberação de recursos 
financeiros: do Ministério da Saúde: no valor de R$ 2.590,86 – competência   07/2008  –  
para Pagamento de Programa de Assistência Farmacêutica Básica;  no valor de R$ 54,61 – 
competência 07/2008 – para Pagamento de Piso Estratégico – Gerenciamento de Risco de 
VS; no valor de R$ 600,00 – competência 07/2008 – para Pagamento de Ações 
Estruturantes de Vigilância Sanitária; do Ministério da Educação: no valor de R$ 259,60 – 
referente ao PNAC – PNAE CRECHE; no valor de R$ 2.107,60 – referente ao PNAP-PRÉ-
ESCOLA; no valor de R$ 12.179,20 – referente ao PNAE – FUNDAMENTAL; e no valor de 
R$ 7.065,41 referente a 5ª Parcela do PNATE-Fundamental – desps.: Arquive-se, Plenário 
ciente. Terminada a leitura e não havendo oradores inscritos para esta fase, nem 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 iniciou dizendo que proporá à Empresa Bandeirante 
Energias, a realização de um levantamento do número de lâmpadas queimadas na cidade, 
pois há muitos pontos escuros, especialmente, na Avenida Victor Wuo e Bairro do Fartura. 
Comentou que, face à chuva do último sábado, a entrada da EMEI do Bairro do Fartura 
ficou alagada e os pais que foram à comemoração do Dia dos Pais, tiveram que carregar 
seus filhos no colo para entrar naquela unidade escolar. Lamentou tal situação, lembrando 
que este problema é antigo e alvo de inúmeras solicitações ao Sr. Prefeito Municipal, que 
vem realizando várias obras na cidade e,  até  o momento,  não  conseguiu  resolver  aquele  
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problema tão pequeno, mas que afeta toda comunidade escolar. Finalizou reportando-se ao 
pagamento do pró-labore aos policiais civis, dizendo que,  se é um dispositivo legal, o Sr. 
Prefeito deveria cumprir, evitando assim maiores prejuízos à segurança pública. O VER. 
SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR, referindo-se também aos serviços 
prestados pela Empresa Bandeirante de Energia, disse que, além das inúmeras lâmpadas 
queimadas na cidade, ainda persistem as constantes quedas de energia elétrica. 
Acrescentou que esteve numa loja de computação da cidade, cujo proprietário comentou-lhe 
o grande número de equipamentos de informática que são queimados nesta cidade devido 
às constantes quedas de energia elétrica.  Disse que a Administração Municipal, por conta 
do período eleitoral, vem  correndo para tapar os buracos que não foram tapados em três 
anos e meio desta gestão, alvos de inúmeras e antigas reclamações dos Vereadores. 
Acrescentou que os serviços realizados estão “para  inglês ver”, pois bastou um dia de 
chuva para que as estradas ficassem intransitáveis. Enfatizou ainda que não basta passar 
máquina nas estradas, é necessário colocar cascalho para viabilizar o tráfego. Comentou 
que a Prefeitura local resolveu arrumar as estradas rurais do município vizinho, enquanto as 
estradas salesopolenses estão em situação de total precariedade. Segundo comentários, 
disse o orador que tal serviço em terras alheias foi devido à realização de uma festa, 
contudo, os Vereadores estão passando vergonha por não conseguir atendimento aos 
bairros rurais desta cidade. Considerou improbidade administrativa esta medida adotada 
pela Administração Municipal, questionando por que não resolve os problemas locais ao 
invés de arrumar uma estrada apenas porque se realizaria uma festa no bairro do município 
vizinho. Lembrou que os Vereadores são os políticos mais próximos do povo, ouvem a 
população e levam seus reclamos ao Prefeito Municipal, contudo, não são atendidos para 
que pessoal e maquinário sirvam estradas de municípios vizinhos. Ressaltou que esta 
maneira de governar está totalmente errada, motivo pelo qual Salesópolis precisa de 
pessoas no governo, que tenham vontade de atender bem o morador da sua zona rural. Por 
fim, disse reconhecer que a malha viária rural de Salesópolis é grande, mas, a 
Administração Municipal deve empenhar-se para bem atender estas áreas e não apenas 
realizar serviços “para inglês ver”.  O VER. SÉRGIO DOS SANTOS iniciou dizendo que 
também recebeu várias reclamações acerca das constantes quedas de energia, citando o 
exemplo de um bairro rural, cuja energia acabou na última quinta-feira e voltou somente 
nesta data, ou seja, setenta e duas horas depois. Atendendo um dos moradores que o 
procurou, o orador disse que contatou a Empresa Bandeirante de Energia, sendo informado 
que as pessoas prejudicadas, seja com a perca de produtos congelados ou queima de 
equipamentos eletrônicos, devem elaborar um relatório dos prejuízos e levar à empresa 
para que sejam ressarcidos. Quanto ao pagamento de pró-labore aos policiais civis, o 
orador lembrou que, quando da elaboração da lei que beneficiava os policiais militares, 
apresentou uma emenda para estender o benefício aos policiais civis, mas, por algum 
motivo, eles não receberam nada ainda, esperando que o caso seja tratado com prioridade. 
Quanto à manutenção de estradas por ocasião de festas rurais, o orador também lembrou 
que é uma tradição das Administrações Municipais e, no caso citado, cuja festa foi realizada 
no Bairro da Capelinha, é um serviço realizado sempre às vésperas da festa que recebe 
grande parte da população salesopolense.  Entretanto, disse que, para passar máquina em  
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estradas alheias, é necessário autorização do respectivo Chefe do Poder Executivo, 
sugerindo assim que os Nobres Pares verifiquem se este procedimento foi adotado. 
Finalizando, o orador lamentou também a existência de estradas salesopolenses 
necessitando de manutenção, enquanto o Prefeito Rafael atende o município vizinho. 
Passando a presidência ao Vice-Presidente, Ver. Mário Barbosa Pinto, o VER. 
VANDERLON OLIVEIRA GOMES agradeceu os Nobres Pares, amigos e funcionárias desta 
Casa de Leis que torceram por ele e rezaram para que ele fosse absolvido no Processo de 
Infidelidade Partidária, declarando-se feliz por estar livre deste processo. Com relação às 
estradas rurais, disse que estão jogando muita terra vermelha e esta grande quantidade 
está prejudicando o tráfego, causando atolamentos constantes e necessitando de trator 
para socorrer os carros. Declarou não entender porque a Administração Municipal não 
aproveita os entulhos das diversas obras públicas para melhorar as condições das estradas, 
ao invés de colocar apenas terra vermelha, piorando, na maioria dos casos,  a situação. 
Comentou que os taxistas, quando atendem um chamado para certas estradas rurais, 
cobram mais caro dos passageiros, justificando o custo diante das péssimas situações das 
estradas. Com relação ao pagamento de pró-labore aos policias civis, lembrou que, há 
tempos, os Vereadores vêm solicitando tal benefício, assim como fazem com o Plano de 
Carreira dos Funcionários Públicos Municipais. Disse que alguns funcionários procuraram a 
Administração Municipal e foram informados de que referido Projeto de Lei já havia sido 
encaminhado à esta Câmara Municipal, o que não aconteceu. Finalizando, sugeriu a estes e 
outros funcionários que solicitem àquela Administração o protocolo, porque os Vereadores 
estão sendo tachados de mentirosos, muito embora não haja documento nenhum acerca do 
assunto,  tramitando neste Legislativo. Retomando a presidência e prosseguindo com a 
ordem de inscrição, o Sr. Presidente concedeu a palavra ao VER. JAIR DOS SANTOS,  que 
parabenizou o Sr. Presidente, pelo julgamento do Processo de Infidelidade Partidária, 
informando que ele também foi absolvido, desejando que o Nobre Par Mário Barbosa Pinto 
também o seja, corrigindo assim uma falha da Justiça Eleitoral. Com relação ao pagamento 
de pró-labore aos policiais civis, lembrou que, tão logo assumiu a cadeira de Vereador, foi 
um dos que articulou tal benefício e, na ocasião, conseguiram apenas para a Polícia Militar. 
Esclareceu que o benefício referia-se a um Convênio de Trânsito e atenderia ambas 
polícias,  desde que trabalhassem no trânsito, mas, por algum motivo desconhecido, os 
Policiais Civis não foram beneficiados. O orador acredita que o valor, embora irrisório, ajude 
os policiais que trabalham em Salesópolis, pois, para muitos deles, a transferência para esta 
cidade é tida como um castigo e, por isso, devem receber incentivos do Poder Público. 
Informou que, recentemente, apresentou uma Moção de Repúdio ao serviço de trânsito, 
objetivando afetar e chamar a atenção da cúpula da Polícia Civil e, embora tenha tomado 
conhecimento de que tanto os policiais quanto o delegado ficaram chateados com o 
documento, espera que entendam que seu alvo era aqueles que tomam decisões. Sugeriu 
aos Policiais Civis presentes nesta sessão que agendem uma reunião com o Sr. Prefeito 
Municipal e Vereadores, a fim de resolverem quais medidas devem ser adotadas para 
receberem o pró-labore e finalizando, colocou-se à disposições deles para o que 
necessitarem. 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. 
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       Sala Ver. Antonio Paulino de Miranda Júnior, em 11 de Agosto de 2008. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  : 
 
2ª SECRETÁRIA  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
18 de Agosto de 2008.  


