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 ATA DA 24ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 1º de Setembro de 2008 - 4º Período da 14ª Legislatura. Ao 
primeiro dia do mês de Setembro do ano dois mil e oito, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Vigésima 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, 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: 
REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 047 – Prestar informações 
diversas relativas ao contrato firmado com a empresa que opera o Radar Eletrônico desta 
cidade; 048 – Prestar informações diversas relativas às despesas com publicidade e 
contratos firmados com empresas que prestem serviços de assessoria de publicidade; 049 – 
Prestar informações diversas relativas às obras de reurbanização, especialmente, se houve 
máquinas, caminhões e servidores municipais prestando serviço em qualquer fase da obra; 
50 – Informar o valor pago à empresa responsável pela perfuração do Poço Artesiano do 
Centro de Saúde e o valor pago a esta ou a outra empresa para perfuração de outros poços, 
todos da Comissão de Finanças e Orçamento – desps.: Aprovados, encaminhe-se; 
INDICAÇÃO Nº 151/08, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, promover as gestões 
administrativas necessárias para viabilizar e possibilitar convênio com alguma clínica de 
restabelecimento/recuperação de dependentes químicos, visando tratamento aos munícipes 
necessitados, dos Vers. Vanderlon Oliveira Gomes e Mário Barbosa Pinto – desp.: 
Encaminhe-se, lida no Expediente; COMUNICADO sobre a liberação de recursos 
financeiros, do Ministério da Educação, no valor de R$ 41.070,55 – referente a Sétima 
Quota do FNDE; CONVITE da EMEF Mestra Henriqueta, para a 5ª Festa da Primavera, a 
realizar-se no próximo dia seis de setembro, a partir das dezesseis horas; da UDSMEP para 
o 2º Evento de Natação e Segundo Encontro Regional de Caiaques, a realizar-se no 
Rancho do Canarinho, a partir das oito horas do dia quatorze de setembro – desps.: 
Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, o Sr. Presidente concedeu a palavra aos 
Nobres Edis inscritos. O VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR iniciou 
justificando oralmente os Requerimentos, de autoria da Comissão de Finanças e 
Orçamentos, acrescentando que tais informações visam dirimir dúvidas da população. 
Destacando o Requerimento Nº 50, enfatizou que há comentários de que a perfuração do 
poço artesiano do Posto de Saúde custou sessenta mil reais, enquanto os demais poços 
não tiveram custo tão alto assim. E, finalizando, disse que pretende entender os motivos 
desta disparidade de valores para informar as pessoas que o questionaram. Passando a 
presidência ao Vice-Presidente, Ver. Mário Barbosa Pinto, o VER. VANDERLON OLIVEIRA 
GOMES justificou oralmente sua Indicação Nº 151, dizendo que a apresentou porque foi 
procurado por inúmeras pessoas, solicitando solução para os casos de alcoolismo que vêm 
aumentando, cada dia mais, neste município.  Disse esperar o apoio dos Nobres Pares 
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nesta proposição, reforçando assim o pedido para solução deste problema que é muito 
sério, contudo, a internação particular é muito cara. Comentou que esteve visitando algumas 
clínicas de recuperação do Alto Tietê, descobrindo uma que é apoiada pelo Deputado 
Estevam Galvão de Oliveira, em Suzano, ocasião em que a pessoa que o atendeu disse das 
facilidades do acesso e até mesmo de implantar uma filial nesta cidade, bastando que seja 
firmado um convênio com o Poder Público local. Aquela pessoa também o esclareceu que à 
família, caberá apenas a cessão de uma cesta-básica ou contribuição financeira mínima de 
cinqüenta reais mensais. O orador ressaltou que o alcoolismo é uma doença social grave 
que não se resolve por imposição ao doente, mas com um sério trabalho, motivo pelo qual 
espera que o Sr. Prefeito Municipal atenda esta propositura. Em aparte, o Ver. Sérgio dos 
Santos manifestou seu total apoio à Indicação do Nobre Par, enfatizando reconhecer que o 
alcoolismo é uma doença grave que merece tratamento. Disse ainda que este apoio do 
Poder Público, firmando um convênio para tratamento, é de extrema necessidade, haja vista 
o número crescente de necessitados nesta cidade. Conclamou a todos os Pares que 
assinem o pedido, para que ganhe força junto ao Sr. Prefeito Municipal e assim, salve 
muitas pessoas trabalhadoras que se envolveram com o alcoolismo e dependem deste 
apoio para se recuperarem. Retomando a palavra, o orador agradeceu o apoio do Nobre 
Par, reiterando a necessidade de unirem forças neste objetivo comum.  Retomando a 
presidência e não havendo mais oradores inscritos, o Sr. Presidente passou para a 
ORDEM DO DIA e, conforme pauta publicada, solicitou ao Sr. 1º Secretário que 
procedesse a leitura dos Pareceres CJR Nºs 26 e 27/08 e CFO Nºs 40 e 41/08, 
respectivamente, relativos aos Projetos de Decretos Legislativos Nºs 005 (Concede Título de 
Cidadão Honorário do Município ao Senhor ISAO IEIRE e dá outras providências); e 006/08 
(Concede Título de Cidadão Honorário do Município ao Senhor KASUMI KOSE e dá outras 
providências), ambos de autoria do Ver. Júlio Toshimitsu Kodama e outros. Terminada a 
leitura, o Sr. Presidente submeteu o PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 005/08 à 
discussão e votação, o qual foi aprovado por unanimidade, sem preceder manifestação. Em 
seguida, o Sr. Presidente colocou em discussão o PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 006/08.  O VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR esclareceu que os 
homenageados são moradores da cidade co-irmã do Japão e a proposta faz parte das 
comemorações do Centenário da Imigração Japonesa no Brasil. Comentou que o Nobre 
Colega Mário Barbosa Pinto sugeriu escolher um ou dois imigrantes, moradores da Colônia 
Japonesa desta cidade, para que também sejam homenageados na ocasião de entrega do 
título aos moradores daquele País, portanto, uma idéia que apóia e espera seja acatada.  
Ninguém mais se manifestando, foi o referido projeto submetido à votação, sendo 
igualmente o anterior, aprovado por unanimidade. 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. MÁRIO 
BARBOSA PINTO disse que a população de Salesópolis está indignada com a VIVO, 
empresa concessionária do sistema móvel de telefonia, pois, deste a última quinta-feira, 
deixou inúmeros usuários sem sinal. Considerou uma vergonha para esta cidade, cujos 
moradores rurais não dispõem de linha fixa comum, dependendo do celular para todo tipo 
de comunicação à distância. Lamentou ainda mais porque a referida empresa sequer se 
                                                                                                                                                                      segue fls. 03 
 
 



    

                            CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DA ESTÂNCIA 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 24ª Sessão Ordinária, realizada em 1º de Setembro de 2008.                                       FL. 03 
 
 
preocupou em avisar sobre a ocorrência ou o prazo que necessitaria para o conserto. Citou 
como exemplo de prejuízo, os taxistas que dependem do celular, como outros mais que o 
procuraram reclamando prejuízos financeiros. Disse que tem recebido mais de dez 
reclamações por dia e ninguém sabe esclarecer o motivo; muitos usuários do sistema 
também reclamam que perderão seus créditos, já que têm prazo para serem utilizados. 
Reconheceu que tanto o Prefeito Rafael quanto o Presidente da Câmara estão correndo 
atrás da solução, mas, já se passaram cinco dias e o problema não foi resolvido. Concluiu 
lamentando não ver nenhum técnico da VIVO circulando pela cidade para resolver o 
problema que, acredita-se, seja na torre de transmissão do sinal. Comunicou sua absolvição 
no processo de infidelidade partidária, agradecendo todos aqueles que o apoiaram, em 
especial, os Nobres Pares Deise, Jair e Vanderlon. Esclareceu que corria o risco de perder o 
mandato e agora poderá terminá-lo, contudo, acatou a situação como uma lição para todos 
os políticos, os quais devem pensar melhor e evitar que seus partidos acabem após as 
eleições. Por fim, declarou não se arrepender de sair do partido que o elegeu, mas também 
registrou que não tem nada contra os que entraram com ação na justiça para lhe tirar a 
vaga, pois cada um agiu para defender o que achava de direito.  O SR. PRESIDENTE, 
referindo-se ao problemas dos celulares VIVO, comprometeu-se a reunir-se, logo após esta 
sessão, com o Assessor Jurídico deste Legislativo para decidir a melhor providência jurídica 
a ser adotada e, prosseguindo com a ordem de inscrição, concedeu a palavra ao VER. JAIR 
DOS SANTOS. O orador iniciou parabenizando o Nobre Par Mário Barbosa Pinto, 
lembrando que foram oito meses de batalha para alcançar o resultado final de seu 
processo. Quanto ao problema com os celulares VIVO, disse que contatou aquela empresa, 
por telefone, e foi informado de que, nesta data, às doze horas e cinqüenta minutos, o 
problema seria resolvido, mas, até o início desta sessão, a situação era a mesma, nada 
resolvido, considerando assim um descaso da empresa. Propôs a elaboração e 
encaminhamento de uma Moção de Repúdio à VIVO para mostrar ao povo que os 
Vereadores estão cobrando providências, sugerindo ainda publicá-la na imprensa local e 
enviar cópia à ANATEL para evitar os transtornos que a população vem enfrentando. 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 1º de Setembro de 2008. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  : 
 
2ª SECRETÁRIA  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
08 de Setembro de 2008.  


