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 ATA DA 26ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 15 de Setembro de 2008 - 4º Período da 14ª Legislatura. Aos 
quinze dias do mês de Setembro do ano dois mil e oito, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Vigésima Sexta 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: 053 –  Informar os motivos da 
não utilização do microônibus da Municipalidade, marca Iveco, que transportava pessoas 
aos hospitais de Mogi das Cruzes e São Paulo, bem como responda onde esse veículo se 
encontra, se está avariado, qual o tipo de avaria e qual o valor do conserto, desde que data 
esse veículo se encontra avariado, e qual o motivo do veículo, até a presente data, não ter 
sido consertado, do Ver. Jair dos Santos; 054 - Informar onde e quanto já foi utilizada da 
verba oriunda do Banco Bradesco, concedida através da licitação das contas do 
funcionalismo público municipal, bem como requer sejam encaminhados os respectivos 
empenhos, da Comissão de Finanças e Orçamento; 055 – Prestar diversas informações 
acerca das empresas que vêm trabalhando na reurbanização das ruas da cidade e rotatória 
da entrada, próxima ao antigo Posto Texaco; 056 – Prestar diversas informações acerca da 
saúde financeira do município, e se há previsão financeira para pagamento de precatórios, 
13º Salário dos funcionários e rescisões contratuais dos comissionados, ambas do Ver. 
Sebastião Rodrigues de Campos Júnior – desps.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES 
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 153 – Viabilizar junto à Empresa Bandeirante 
Energias do Brasil, a colocação de duas luminárias em frente às propriedades Nº 82 e 86 da 
Rua Fernando Febeliano da Costa Filho, Bairro Totozinho Cardoso, do Ver. Vanderlon 
Oliveira Gomes; 154 – Envidar esforços junto à Sabesp, objetivando a implantação de rede 
de esgoto na Rua Sebastião Antonio de Souza, Bairro dos Mirandas, do Ver. Jair dos 
Santos – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente; BALANCETE FINANCEIRO da 
Câmara Municipal de Salesópolis, referente ao mês de Agosto/08 – desp.: À Comissão de 
Finanças e Orçamento; OFÍCIO Nº 277/08 do Ministério Público informando que foi 
arquivado o Processo Civil Nº 09/07, sobre apuração de possível falta de qualidade nos 
serviços prestados pela concessionária de transporte, no que se refere à superlotação dos 
coletivos, descumprimento de horários e freqüente avaria dos coletivos, para que, 
desejando, apresente razões de inconformismo; CONVITE da Câmara Municipal de 
Guararema, para as solenidades Comemorativas ao Aniversário da Cidade, que serão 
realizadas no próximo dia 19 de setembro, a partir das vinte horas, no Guararema Parque 
Hotel; COMUNICADOS sobre a liberação de recursos financeiros: da Caixa Econômica 
Federal: Nº 514 - no valor de R$ 98.200,00 para Pavimentação da Rua São Sebastião – 
Bairro do Fartura; Nº 515 – no valor de R$ 295.300,00 para Pavimentação e Recapeamento  
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de Trechos de Ruas do Município; Nº 516 – no valor de R$ 97.500,00 para Implantação de 
Núcleo de Esporte e Lazer; e Nº 578 – no valor de R$ 100.919,90 para Construção, 
Ampliação e Equipamentos para um Galpão de Triagem para Catadores; do Ministério da 
Educação:  no  valor de R$ 12.179,20 – para o PNAE, sendo R$ 5.843,20 para a Rede 
Estadual e R$ 6.336,00 para a Rede Municipal – emitido em 02/09;  no valor de R$ 7.065,41 
referente a 6ª Parcela do PNATE-Fundamental, no valor de R$ 2.107,60 – para o PNAP-
Pré-Escola da Rede Municipal; do Ministério da Saúde: no valor de R$ 600,00 para o 
Pagamento de Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária; nos valores de R$ 54,61 e de R$ 
222,74, ambos para o Pagamento de Piso Estratégico – Gerenciamento de Risco de VS; no 
valor de R$ 295,29 para o Pagamento de Campanha de Vacinação do Idoso (Influenza); e 
no valor de R$ 419,96 para o Pagamento de Campanha de Vacinação – Poliomielite – todos 
relativos ao mês 08/2008 – 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 justificou oralmente seu Requerimento Nº 55, 
enfatizando que a empresa não tem cronograma e a Prefeitura Municipal não fiscaliza a 
obra, assim, as ruas da área central são fechadas e o trânsito totalmente prejudicado. Disse 
que esta situação é caótica porque a mesma empresa assumiu várias obras e as realiza 
conjuntamente, prejudicando a qualidade de todas. Declarou concordar que as obras 
melhoram a cidade, entretanto, enfatizou a falta de cronograma para organizar e evitar 
tantos transtornos. O orador disse acreditar que o Chefe do Executivo não tenha 
conhecimento da situação, pois, a cada hora, os operários trabalham num lugar, o que 
demonstra a falta de acompanhamento. Por fim, reportou-se ao Ofício do Ministério Público, 
dizendo que os Vereadores estão cansados de tratar dos problemas enfrentados pelos 
usuários do transporte coletivo oferecido pela Empresa Júlio Simões, mas, ainda assim, 
todas as medidas que lhes cabiam foram adotadas. Passando a presidência ao Vice-
Presidente, Ver. Mário Barbosa Pinto, o VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES referiu-se à 
manifestação do orador que o antecedeu, lembrando que, desde o início das obras, ele vem 
reclamando, em nome de diversos munícipes, as dificuldades enfrentadas para 
estacionamento e fluxo do trânsito nas ruas centrais da cidade. Disse ainda que o Sr. 
Prefeito Municipal nunca discutiu tais obras com a Câmara Municipal para ouvir as 
sugestões, portanto, não acredita que, realmente, venham mais beneficiar do que prejudicar 
o município. Com relação ao Ofício do Ministério Público, disse que o maior problema é que 
a população não acredita que os Vereadores tomaram as medidas que lhes competia, mas, 
esta resposta comprova sua luta por melhorias. Esclareceu que, conforme este processo, a 
EMTU justifica que, a cada três meses, fiscaliza os carros e não constatou os problemas 
expostos e a própria empresa justificou que um representante assiste às sessões desta 
Casa e contata pessoalmente os Vereadores para conhecer os problemas. O orador 
concluiu enfatizando que, nem um, nem outro, resolve os problemas, portanto, pretende 
declarar total inconformismo perante a decisão de arquivamento do processo, já que os 
problemas persistem, esperando contar com o apoio dos Nobres Pares. Finalizando, disse 
que, após esta sessão, reunir-se-ia com o Assessor Jurídico deste Legislativo para definir a 
melhor alternativa para desarquivar o referido processo e prosseguir com a luta, até que os 
problemas sejam solucionados.  Retomando a presidência, prosseguindo  com  a  ordem  de  
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inscrição, o Sr. Presidente concedeu a palavra ao VER. JAIR DOS SANTOS, que também 
se referiu ao Ofício do Ministério Público. Disse que a decisão de arquivamento demonstra a 
dificuldade em se fazer justiça neste País e lembrou que a denúncia foi apresentada em 
2006, quando ele presidia este Legislativo e, somente agora, depois de dois anos, o 
Ministério Público se manifesta, informando que o processo será arquivado.  Prosseguindo, 
justificou oralmente seu Requerimento Nº 53, que atende a questionamentos de diversos 
munícipes interessados no destino deste veículo tão importante para a saúde da população. 
Na qualidade de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, justificou o 
Requerimento Nº 54, esperando que o destino da verba seja informada com brevidade. 
Quanto aos Comunicados da Caixa Econômica Federal, esclareceu que os R$ 98.200,00 
liberados para pavimentação da Rua Sebastião – Bairro do Fartura, foi conquistada através 
do Deputado Federal Ricardo Izar, uma das sua últimas conquistas antes do seu 
falecimento, portanto, pretende acompanhar de perto as obras. Informou ainda, que aquele 
deputado também liberou uma verba no valor de R$ 100.000,00 para pavimentação de dois 
quilômetros da Estrada da Barra.  Não havendo mais oradores inscritos, nem 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. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA disse que fez um documento solicitando 
transporte coletivo para as Estradas das Pitas e de Santa Branca e, nesta data, recebeu a 
resposta da ARTESP, informando que notificou a Empresa Litorânea, via publicação no 
Diário Oficial, para realizar estudos e atender o pedido. Acrescentou que, no final da referida 
resposta, está registrado ainda, que a empresa notificada se propôs a contatar a Prefeitura 
local para analisar o caso, portanto, o orador disse esperar que cheguem a um consenso e 
atendam  ambos bairros. Quanto ao Ensino Fundamental de Nove Anos, que comentou na 
sessão anterior, agradeceu o Sr. Presidente por atendê-lo, oficiando a Diretora Regional de 
Ensino. Dirigindo-se ao Sr. Presidente, requereu que, antes do encontro com a Diretoria 
Regional, agende reunião com a Secretária Municipal de Educação, Profª. Igue, para que 
ela esclareça melhor sobre esta mudança, a fim de que todos os Vereadores estejam 
melhores preparados para discutir o assunto. Informou ter tomado conhecimento de que os 
municípios de Mogi das Cruzes e Guararema deixarão para discutir o assunto somente após 
as eleições e, enquanto isso, Salesópolis pode se preparar e conhecer melhor. Sobre o 
transporte coletivo, o orador sugeriu publicar o Ofício do Ministério Público no jornal para 
que todos saibam até onde a Câmara Municipal chegou e ainda sugeriu encaminhá-lo à 
Comissão de Transportes da Assembléia Legislativa para que os Deputados se unam nesta 
luta e ajudem a resolver os problemas.  O VER. SÉRGIO DOS SANTOS iniciou lembrando 
que encaminhou Indicação solicitando a retirada das árvores plantadas na calçada da 
avenida Professor Adhemar Bolina, obrigando os pedestres a usar o leito da rua, mas, até o 
momento, não foi atendido. Também disse que tem visto várias luminárias sendo colocadas, 
reclamando que, há muito, solicitou oito para o Bairro do José Cândido e ainda não foi 
atendido, assim, como não foi, com relação ao pedido de colocação de obstáculos nas 
proximidades da CAMAT, cuja movimentação de caminhão nos arredores também preocupa 
os moradores daquele bairro. Disse que oficiará novamente o Prefeito Rafael, solicitando 
cobertura nos pontos de ônibus para atender os usuários do transporte coletivo, especial- 
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mente, os idosos. Por fim, registrou a necessidade de construir um banheiro público ou 
colocar um banheiro químico na área de lazer da avenida Professor Adhemar Bolina que, a 
cada dia, aumenta a freqüência, especialmente, de crianças.  O SR. PRESIDENTE 
acrescentou às necessidade daquela área de lazer, a instalação de bebedouro para atender 
os esportistas e todos os freqüentadores. Prosseguindo com a ordem de inscrição, o Sr. 
Presidente concedeu a palavra ao VER.  JAIR DOS SANTOS que registrou sua satisfação 
em prestigiar o 2º Festival de Danças e Dublagem de Salesópolis, realizado no último 
sábado, no Espaço Cultural Dita Parente. Comentou que referido evento contou com grande 
número de famílias e participação de muitas crianças e jovens. Parabenizou os 
organizadores, Professora Andréia, Adilson Cipó e Omayra, que deram exemplos de que 
não precisa envolver interesses financeiros para realizar um bom trabalho. Por fim, disse 
esperar que todo mês este evento se repita, dando continuidade a eventos deste tipo, que 
muito contribuem para educação das crianças. O SR. PRESIDENTE lembrou que, embora o 
Nobre Par Mário Barbosa Pinto tenha apresentado Indicação solicitando resolver o 
problema da sujeira que se acumula após as feiras de “Quinta de Mês”, nesta data, uma 
munícipe o procurou, questionando as providências que a Câmara Municipal adotará 
perante à Prefeitura Municipal que, até o momento, não se manifestou acerca dos seus 
prejuízos. Esclareceu que esta senhora teve sua casa alagada, perdendo todos seus 
móveis, devido ao trasbordamento de águas pluvias, conseqüente da sujeira acumulada 
após uma feira aliada à falta de limpeza das bocas-de-lobo. Informou que a vítima registrou 
Boletim de Ocorrência e espera ressarcimento dos prejuízos, portanto, sugeriu a presidência 
aos demais Vereadores que cobrem providências do Sr. Prefeito Municipal, evitando que se 
façam novas vítimas. Nada mais havendo a tratar, 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 15 de Setembro de 2008. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  : 
 
2ª SECRETÁRIA  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
22 de Setembro de 2008.  


