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 ATA DA 23ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 25 de Agosto de 2008 - 4º Período da 14ª Legislatura. Aos 
vinte e cinco dias do mês de Agosto do ano dois mil e oito, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Vigésima Terceira 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 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 que constou do seguinte, com seus respectivos despachos: 
OFÍCIOS do Poder Executivo Nºs:  347 /08 – Requerendo a RETIRADA das Mensagens Nºs 
1026 e 1027/08 que encaminharam, respectivamente, os Projetos de Lei Nºs 025/08 (Cria 
os cargos de Gestor e Vice-Gestor de Educação e dá outras providências); e Nº 26/08 
(Dispõe sobre alteração do artigo 95 da LOMS e dá outras providências) – desp.: Arquive-
se, Plenário ciente; e 335/08 do Poder Executivo, encaminhando o BALANCETE 
FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, referente ao mês de 
Julho/08 – desp.: À Comissão de Finanças e Orçamento; PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 
001/08 – (Dispõe sobre a proposta parcial do orçamento da Câmara Municipal, para o 
exercício de 2009), de autoria da Mesa da Câmara Municipal – desp.: À Ordem do Dia da 
presente sessão para única discussão e votação; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. 
Prefeito Municipal Nºs: 045 – Enviar cópia dos Processos Licitatórios e esclarecimentos 
sobre a paralisação das seguintes obras: 1) Escadaria da Igreja Matriz, 2) Alargamento das 
calçadas da área central, 3) Muro de Arrimo da Rua da Lapa e, 4) Centro Esportivo; 46 – 
Enviar a Relação de Empenhos dos meses de Maio e Junho/08, bem como anexar tal 
documento nos balancetes futuros, ambos da Comissão de Finanças e Orçamento – desps.: 
Aprovados, encaminhe-se; MOÇÃO Nº 007/08 – DE APOIO aos trabalhos realizados pela 
Câmara Municipal de Taubaté/SP visando sensibilizar o Governador do Estado de São 
Paulo, Sr. José Serra, no sentido de que sejam tomadas providências urgentes para que o 
Hospital Regional do Vale do Paraíba volte a oferecer tratamento radioterápico aos 
pacientes de oncologia de Taubaté e região, suspenso desde outubro de 2007, de autoria 
do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes e outros – desp.: Aprovada, encaminhe-se; INDICAÇÕES 
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 145 – Interceder junto à Telefônica S/A, 
objetivando o prolongamento da rede de telefonia, tipo par metálica, em toda extensão da 
Rua Sebastião Bueno – Bairro Totozinho Cardoso, bem como a instalação de um telefone 
público na altura do Nº 260, do Ver. Jair dos Santos; 146 – Determinar ao setor competente, 
usar o cascalho que está amontoado na Estrada do Varja para minimizar a péssima 
situação da referida estrada, em especial, dos pontos mais críticos, do Ver. Vanderlon 
Oliveira Gomes; 147 – Determinar ao setor competente, cascalhar a Estrada do Bairro do 
Bracaiá, em especial, na altura do Km. 02, do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes e outros; 148 
– Interceder junto à Sabesp, solicitando adotar as medidas necessárias junto à empresa 
responsável  pelo Pinicão do Distrito do Remédio, visando urgente limpeza, do Ver. Angelino 
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Rodrigues; 149 – Fazer gestões junta à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, 
objetivando a substituição dos postes de madeira existentes no final da Estrada da 
Aparecida, Bairro do Aterrado, por poste padrão daquela empresa concessionária do serviço 
de eletricidade neste município, do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes e outros; 150 – Envidar 
todos  os  esforços  necessários,  através da Secretaria Municipal de Saúde, objetivando 
ampliação do atendimento especializado na Santa Casa e Postos de Saúde, como: 
Oftalmologista, Neurologista e Cardiologista entre outros, do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes 
e outros - desps.: Encaminhe-se, lida no Expediente;  PARECER CFO Nº 038/08 referente 
ao Balancete Financeiro da Prefeitura Municipal de Salesópolis, relativo ao mês de Julho/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; COMUNICADOS sobre a liberação de 
recursos financeiros: do Ministério da Saúde: no valor de R$ 20.716,25 – competência   
07/2008  –  para Pagamento de PAB FIXO; do Ministério da Educação: no valor de R$ 
39.161,90 – referente a Sexta Parcela do FNDE; da Caixa Econômica Federal: no valor de 
R$ 46.457,04 – referente a primeira parcela do Programa Esporte e Lazer na Cidade; do 
Conselho Regional de Corretores de Imóveis: informando que dia vinte e sete de agosto é 
data nacional comemorativa à profissão de Corretor de Imóveis; ABAIXO-ASSINADO de 
usuários do transporte escolar e representantes destes, declarando indignação pela 
resposta da licitação e enumerando as irregularidades que vem ocorrendo; CONVITE da 
Prefeitura Municipal para inauguração do Telecentro Comunitário na Sub-Prefeitura do 
Distrito do Remédio, dia vinte e sete de agosto, às nove horas – desps.: Arquive-se, Plenário 
ciente. Terminada a leitura, o Sr. Presidente concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. 
Passando a presidência ao Vice-Presidente, Ver. Mário Barbosa Pinto, o VER. 
VANDERLON OLIVEIRA GOMES iniciou justificando oralmente sua Indicação Nº 150, 
dizendo que atualmente, sequer se consegue agendar uma consulta com especialista, dado 
o tamanho da fila de espera. Lembrou que a Câmara Municipal aprovou um projeto 
dispondo sobre aumento no valor do repasse de verba para a Santa Casa local, objetivando 
melhorar o atendimento.  Em seguida, declarou seu apoio ao Requerimento Nº 45, da 
Comissão de Finanças e Orçamento, pois,  atendendo pedido de vários munícipes, solicitou 
uma reunião com o Prefeito Rafael para discutir as obras da escadaria da igreja, mas, até o 
momento, ele sequer retornou a ligação, demonstrando que não quer ouvir a população.  
Por fim, registrou sua indignação com a falta de resposta do Sr. Prefeito Municipal, 
lembrando que sempre esteve disponível nesta Casa para atendê-lo e aos seus Secretários 
Municipais. Retomando a presidência e prosseguindo com a ordem de inscrição, o Sr. 
Presidente concedeu a palavra ao VER. JAIR DOS SANTOS que justificou oralmente seu 
Requerimento Nº. 45, enfatizando que algumas obras já estão paralisadas e outras mal 
feitas, gerando vários comentários e reclamações. Na qualidade de Presidente da Comissão 
de Finanças e Orçamento, sentiu-se na obrigação de apresentar esta proposição, porque 
todos os Vereadores são cobrados, constantemente, acerca da situação das obras. 
Também justificou oralmente seu Requerimento Nº 46, lembrando que, regularmente, a 
Prefeitura Municipal enviava a esta Casa, junto aos Balancetes Mensais, a relação dos 
Empenhos e Relatório Analítico das Despesas, mas, nos últimos, referentes aos meses de 
Maio e Junho, não apresentaram tais documentos, os quais são de grande importância, 
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pois, através deles, os Vereadores conhecem o valor das despesas, os produtos e os 
fornecedores. Comentou que esteve analisando as contas do mês de Julho e também não 
constatou a relação dos Empenhos, adiantando que os requererá na próxima sessão. Por 
fim, justificou sua Indicação Nº 145, esclarecendo que objetiva substituir os telefones 
Modelo WLL por linha à cabo, que viabiliza a conexão via Internet.  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 09/08. 
Terminada a leitura, o Sr. Presidente submeteu o referido requerimento à votação, o qual foi 
aprovado por unanimidade. Aprovada a Urgência Especial, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 
1º Secretário que procedesse a leitura dos Pareceres CJR Nº 25 e CFO Nº 37/08, ambos 
recomendando a aprovação do PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001/08 (Dispõe sobre a 
proposta parcial do orçamento da Câmara Municipal, para o exercício de 2009), de autoria 
da Mesa Diretora. Terminada a leitura, foi o referido projeto submetido à discussão e 
votação, sendo aprovado por unanimidade, sem preceder manifestação. Não havendo mais 
matéria 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 
foi questionado pela proprietária da Auto-Escola desta cidade, acerca da possibilidade do 
município ceder, formalmente,  um espaço para aulas práticas. Explicou que a Prefeitura 
Municipal autorizou um espaço, contudo, sempre que chega ao local há carros 
estacionados, prejudicando a aula, situação que seria evitada se a cessão fosse 
formalizada. O orador lamentou que Salesópolis tenha uma Auto-Escola, mas, não disponha 
de um espaço como forma de apoio do Poder Executivo, evitando que os salesopolenses 
tenham que se recorrer à municípios vizinhos para regularizar suas habilitações. Disse que 
tem buscado, junto ao Poder Executivo local, meios para realizar nesta cidade, os exames 
atualmente realizados no município de Biritiba Mirim. Acrescentou que o próprio Delegado 
de Trânsito apóia a proposta, basta que o Prefeito queira beneficiar os moradores de 
Salesópolis. Concluiu ressaltando que é mais uma situação que basta um pequeno gesto 
para beneficiar a população. Quanto à campanha política para sucessão ao cargo de 
Prefeito Municipal, disse que, até então, a considerava calma, mas o “forasteiro”, candidato 
pelo PTB, Sr. Roberto Pereira da Silva – Jacaré, citou seu nome no jornal local, declarando-
se descontente com ele (o orador). Disse que isto é um sinal de que o está incomodando, 
pois, publica no jornal que ele fez a denúncia contra a candidatura do Jacaré, por não morar 
na cidade. Quanto a isto, pediu aos Vereadores do PTB que levem a mensagem ao Jacaré,  
de que se ele provar o que falou, o orador confirmará, contudo, está certo de que não 
conseguirá, porque é uma mentira. Sugeriu que, ao abrir a boca, que o faça para dizer 
verdades e não falsidades, acrescentando que admite quando está errado e não aceitará 
“picuinhas e alfinetadas”. Reconheceu que, transferindo seu título para esta cidade, o 
Jacaré tem todo o direito de ser candidato em Salesópolis, mas, disse que: “usando de uma 
expressão mais clara – bobo do povo que acha que Salesópolis não tem pessoas 
competentes para ser candidato”. Finalizando, o orador disse esperar que aquele candidato 
receba esta mensagem, porque ele mesmo não está preocupado, senão com as eleições, 
trabalhando bastante, o que outros deveriam  também  fazer. O VER.  JÚLIO TOSHIMITSU 
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KODAMA iniciou reportando-se a uma publicação no Jornal local “A Notícia”, edição de Nº 
103, cujo título é “Rafael diz que vai mudar Lei do Turismo”, dizendo que, ao ler a matéria, 
lembrou que, desde a primeira reunião do COMTUR, vem defendendo esta mudança na lei, 
portanto, manifestou seu apoio à proposta do Prefeito Rafael. Enfatizou que, do jeito que 
está, o turismo local tende a acabar, pois lembra que antes, contava até trinta ônibus 
passando pela estrada de sua casa, que dá acesso à Barragem de Ponte Nova e, 
atualmente, não vê mais nada, o que comprova que algo está errado. Disse que, se o 
Prefeito Rafael reconhece que está errado, apoiará na mudança, ainda que após as 
eleições, conforme registrou na referida matéria. Quanto à manifestação do orador que o 
antecedeu, dirigindo-se ao Sr. Presidente, disse que as picuinhas políticas deveriam se 
resolver fora desta Casa de Leis. Em defesa do candidato à Prefeito pelo seu partido – PTB, 
Sr. Roberto Pereira da Silva – Jacaré, ressaltou que ele veio somar, portanto, não concorda 
que o intitulem de “forasteiro”. Informou que este candidato ajudou muitos moradores do 
Distrito do Remédio e da área central desta cidade quando estava no cargo de Prefeito do 
município vizinho de Biritiba Mirim. Por fim, reiterou ao Sr. Presidente que sejam evitadas as 
discussões político-partidárias nas sessões desta Casa de Leis, nesta época de eleições. O 
SR. PRESIDENTE disse que também não é nascido nesta cidade, mas mora aqui há muito, 
portanto, não se considera forasteiro, afirmando que gosta da cidade tanto quanto os que 
aqui nasceram.  O VER. JAIR DOS SANTOS concordou com o Nobre Par que o antecedeu, 
acrescentando que a democracia é bela porque dá liberdade ao povo. Ressaltou que se a 
pessoa citada como “forasteiro” concorre ao cargo eleitoral neste município é porque a lei 
lhe permite. Mas, na qualidade de Presidente do PTB, enfatizou que não é garoto de 
recados, mas, um cidadão honesto, trabalhador, Vereador e que jamais trabalhou no 
Correio ou enviando recados, portanto, se o Nobre Colega quer falar com o Jacaré, que o 
procure e diga tudo pessoalmente a ele. Concluiu dizendo que isto será uma questão de 
dignidade e de respeito à todos que estão trabalhando honestamente nesta campanha 
política, o que não é prática de todos.  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 25 de Agosto de 2008. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  : 
 
2ª SECRETÁRIA  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
01 de Setembro de 2008.  


