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 ATA DA 32ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 27 de Outubro de 2008 - 4º Período da 14ª Legislatura. Aos 
vinte e sete dias do mês de Outubro do ano dois mil e oito, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Trigésima 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 Vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior e a 
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 todos os 
presentes.  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: 
MENSAGEM Nº 1.032/08 do Poder Executivo, encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 
029/08 (Dispõe sobre a criação de cargos efetivos de Procurador Municipal) – desp.: Às 
Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento; OFÍCIO Nº 415/08 do Poder 
Executivo, encaminhando o BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, referente aos meses de Agosto e Setembro/08 – desp.: À Comissão de 
Finanças e Orçamento; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nº: 058 –
Informar as medidas que adotará para regularizar o serviço público de transporte de 
pacientes para realização de consultas, exames e outros procedimentos médicos 
previamente agendados nas cidades próximas, do Ver. Sebastião Rodrigues de Campos 
Júnior e outros; e 059/08 – Informar por quê, até o momento, não respondeu o requerimento 
Nº 44 que solicita informações acerca das obras da quadra coberta do Bairro do Fartura, 
protocolado na Secretaria da Prefeitura Municipal no dia 19 de agosto do corrente, do Ver. 
Mário Barbosa Pinto – desps.: Aprovados, encaminhe-se; PARECER CFO Nº 043/08, 
referente ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Salesópolis, relativo ao mês de 
Setembro/08 – desp.: Aguarde-se a manifestação do Egrégio Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo, para então emitir o parecer final e conclusivo; OFÍCIO da Auto Viação Condor 
Transporte Escolar Ltda-ME comunicando os fatos graves que ocorreram a partir da 
expedição do Edital relativo à Concorrência 01/08, encaminhando documentos para análise 
e conhecimento –desp.: Arquive-se, Plenário ciente; COMUNICADOS sobre a liberação de 
recursos financeiros: do Ministério da Educação: no valor de R$ 42.866,50 referente a Nona 
quota do FNDE – emitida em 21/10/2008; do Ministério da Saúde: no valor de R$ 57,00 para 
o Pagamento de FAEC – Coleta de Material – competência 01/2008; no valor de R$ 20,00 
para o Pagamento de FAEC – Coleta/Exame Anátomo-Patológico Colo Uterino – 
competência 08/2008; no valor de R$ 11,00 para o Pagamento de FAEC – Coleta de 
Material – competência 08/2008; no valor de R$ 600,00 para o Pagamento de Ações 
Estruturantes de Vigilância Sanitária – Competência 09/2008; no valor de R$ 2.589,32 para 
o Pagamento de Programa de Assistência Farmacêutica Básica – competência 09/2008;  no 
valor de R$ 222,74 para o Pagamento de Piso Estratégico – Gerenciamento de Risco de VS 
– Produtos/Serviços – competência 09/2008; no valor de R$ 20.716,25 para o Pagamento 
de  PAB  Fixo  –  competência  09/2008;  no  valor  de  R$ 54,61  para o Pagamento de Piso  
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Estratégico – Gerenciamento  de  Risco  VS – competência  09/2008  –  desps.:  Arquive-se,  
Plenário ciente. Terminada a leitura, o Sr. Presidente concedeu a palavra aos Nobres Edis 
inscritos. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO justificou oralmente seu Requerimento Nº 59, 
lembrando que, por lei, poderia encaminhar o caso ao Ministério Público, já que o protocolo 
do requerimento anterior foi protocolado em agosto e, até o momento, não foi respondido, 
extrapolando o prazo de trinta dias. Também lembrou que a obra da quadra coberta do 
Bairro Fartura foi embargada pelos órgãos ambientais, por estar em área irregular, mas, os 
moradores do bairro reclamam a paralisação da obra e atribuem a culpa ao orador, que 
pretende obter a resposta do Sr. Prefeito para comprovar que nada tem a ver com a 
situação. O SR. PRESIDENTE disse que não esperará mais trinta dias e, após esta sessão, 
conversaria com o Assessor Jurídico desta Casa de Leis para encaminhar o caso ao 
Ministério Público, evitando que o nome dos Vereadores seja enxovalhado. Prosseguindo 
com a ordem de inscrição, concedeu a palavra ao VER. SÉRGIO DOS SANTOS que, 
reportando-se também ao Requerimento Nº 59, disse que a obra não poderia ter começado 
face o terreno estar embargado, portanto, um erro muito grave da Administração Municipal. 
Acrescentou que esta é mais uma demonstração de que o Prefeito Rafael está mal 
assessorado, pois caberia aos responsáveis pela obra averiguar o local para evitar tantos 
prejuízos. Referindo-se ao Projeto de Lei Nº 29,  já declarou seu voto contrário, pois não 
entende por quê da criação de mais cargos de Procurador se já existem três na 
Administração Municipal. Acrescentou que o Prefeito atual deve deixar que o próximo 
ocupante do cargo decida se pretende contratar mais procuradores, não entendendo o 
motivo que levou o Prefeito Rafael a criar cargo neste final de mandato.  Não havendo mais 
oradores inscritos, nem matéria a ser tratada na presente Ordem do Dia, o Sr. Presidente 
comunicou que, para a Ordem do Dia da próxima sessão, está prevista a deliberação do 
Projeto de Lei Nº 028/08 (Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Salesópolis 
para o exercício de 2009), de autoria do Poder Executivo. Ato contínuo, passou para a 
EXPLICAÇÃO PESSOAL e, conforme livro de inscrição, concedeu a palavra aos 
Nobres Edis inscritos. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO, reportando-se às obras realizadas 
no município, disse que algumas ficaram boas, como as de calçamento na área central, mas 
há muitas críticas relativas à obra da Praça João Bruno Neto, localizada ao lado do 
Supermercado do Português. Disse que a situação da obra é motivo de chacota porque foi 
paralisada e serve de dormitório aos alcoólatras, o que é vergonhoso para a condição de 
estância turística desta cidade, assustando os inúmeros turistas que passam por aquela 
área central. Lamentou que o Prefeito Rafael, engenheiro formado e homem de visão,  
tenha autorizado o Arquiteto da Administração Municipal a elaborar,  aprovar e começar 
uma obra daquela. Por fim, dirigiu-se ao Sr. Presidente solicitando-lhe que questione o Sr. 
Prefeito Municipal  acerca do investimento, no valor de vinte e oito mil e novecentos reais, 
numa construção que virou chacota entre munícipes e visitantes. A VERª. DEISE 
APARECIDA CORRÊA DUQUE iniciou parabenizando a presidência e funcionários desta 
Casa de Leis pela Solenidade Comemorativa ao Dia do Professor, realizada no último dia 
vinte e cinco, enfatizando que ouviu inúmeros elogios. Referindo-se ao transporte 
alternativo, recém-implantado na cidade, através das vans da EMTU, disse que há muitas 
reclamações acerca de superlotação,  já  que  são  disponíveis  vinte  lugares  e,   na  última  
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sexta-feira, haviam mais de trinta passageiros, inclusive, uns sentados no colo de outros. 
Acrescentou que não há cinto de segurança, expondo ainda a vida de todos os passageiros 
à sérios riscos. Enfatizou que estão lidando com vidas e reclamou o fato desse serviço ser 
implantado após uma reunião com o Prefeito Rafael, a portas fechadas, acreditando ser 
necessária uma reunião urgente para expor estes e outros problemas, que se agravam nos 
horários de pico. O SR. PRESIDENTE disse que o principal problema foi a reunião de portas 
fechadas, sem convite aos Vereadores para discutir um novo e importante serviço público, 
contudo, pretende analisar a situação e convidar os responsáveis pelo transporte alternativo 
para uma reunião, solicitando a adoção de providências cabíveis. 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 27 de Outubro de 2008. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  : 
 
2ª SECRETÁRIA  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
03 de Novembro de 2008.  


