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              ATA DA 13ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁR IA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 30 de Maio de 2011 - 3º Período da 15ª Legislatura. Aos trinta 
dias do mês de Maio do ano dois mil e onze, no edifício sede deste Poder Legislativo, 
realizou-se a Décima Terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis sob a 
presidência do Vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior e secretariada pelos Edis 
Deise Aparecida Corrêa Duque – 1ª Secretária, e Sérgio Aparecido Feliciano de Sá – 2º 
Secretário. Às dezenove horas, horário regimental, o Sr. 2º Secretário 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 a Sra. 1ª 
Secretária que procedesse a leitura da Ata da última sessão. 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.  Prosseguindo,  solicitou a Sra. 1ª Secretária que procedesse a leitura das 
matérias do EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus respectivos despachos:  
REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  064 – Informar o motivo da 
suspensão do benefício do Programa Bolsa Família à Sra. Rosa Maria Fernandes, o prazo 
para retomada do pagamento e, se a beneficiária terá direito a receber o valor relativo ao 
período de suspensão; 065 – Informar se o contrato com uma ONG, para recolhimento de 
animais que andam soltos pelas ruas da cidade,  foi realmente firmado e, em caso positivo, 
encaminhar cópia, em caso negativo, informar a alternativa a ser adotada para solução do 
problema;  066 – Convocar o Secretário e Diretor de Obras para vir, a esta Casa de Leis, 
prestar esclarecimento acerca das obras públicas que estão paralisadas ou sendo 
realizadas à passos lentos; 067 – Determinar à Santa Casa local, encaminhar cópia do 
Relatório de Prestação de Contas, relativo ao exercício de 2010 e dos Balancetes relativos 
aos meses de Janeiro a Abril/2011, bem como cópia da Ata em que consta a manifestação 
do Conselho Municipal de Saúde, acerca de tais documentos; e 068/11 – Informar a forma 
de contratação dos dez profissionais exigidos para funcionamento do SAMU,  seus 
respectivos salários e a quem ficarão subordinados,  todos do Ver. Claudinei José de 
Oliveira – desps.: Aprovados, encaminhe-se;  INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito 
Municipal Nºs:  081 – Analisar o ANTEPROJETO que anexa, dispondo sobre o “Plano 
Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e Volumosos na Estância 
Turística de Salesópolis e dá outras providências correlatas” e reapresentá-lo a este 
Legislativo na forma de Projeto de Lei;  082 – Denominar de PRAÇA DO EXPEDICIONÁRIO 
SALESOPOLENSE, a praça onde se encontra a estátua do Soldado Expedicionário, bem 
como seja recolocada a placa com os nomes de cada um dos Expedicionários 
Salesopolenses, retirada desde a reforma daquele espaço público;  083 – Analisar o 
ANTEPROJETO DE LEI que anexa, dispondo sobre a implantação de ECOPONTOS na 
Estância Turística de Salesópolis, e apresentá-lo a este Legislativo na forma de Projeto de 
Lei,  todas do Ver. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior;  084 – Interceder junto à 
Empresa Bandeirante Energias do Brasil objetivando, com base na Lei Estadual Nº 
12.635/07, a remoção do poste de sustentação da rede elétrica, localizado no meio da 
entrada da Rua Prefeito Thiago Geraldo Rodrigues de Camargo, Bairro Fartura;  085 – 
Interceder junto à Telefônica S/A, objetivando a solução dos problemas de ruído, além do 
sistema constantemente mudo, no Orelhão Nº 4696-4066, instalado na Estrada da 
Petrobrás, Km 15 – Bairro da Nascente (Bar do Sr. Luis);  e 086/11 – Interceder junto à 
Telefônica S/A, objetivando o levantamento do fio telefônico da Travessa e da Rua 
Expedicionário Benedito da Fonseca, todas do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes – desps.: 
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Encaminhe-se, lidas no Expediente; CONVITE da EMEF Mestra Henriqueta para sua Festa 
Junina, no próximo dia quatro de junho, à partir das dezenove horas; COMUNICADO da 
Câmara dos Deputados, sobre a liberação de recursos financeiros, no valor de R$ 
778.732,13 – referente ao Recurso do Orçamento da União pagos ao município, no mês de 
Abril/2011 –  desps.: Arquive-se, Plenário ciente.  Terminada  a  leitura,  o  Sr. Presidente 
concedeu a  palavra  aos  Nobres Edis inscritos.  O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES 
iniciou justificando sua Indicação Nº 84, esclarecendo que, na lei citada, consta que, sendo 
a primeira remoção, a empresa concessionária tem por obrigação fazê-la, sem custo, 
portanto, contrário à informação que todos conheciam, de que sem o devido pagamento,  a 
concessionária não realizaria o serviço. Acrescentou que a situação é prejudicial porque, ao 
desviar do poste, os caminhões estouram a rede de água, causando transtornos aos 
moradores. Reportando-se à sua Indicação Nº 86, disse que os moradores da Travessa e 
Rua Expedicionário Benedito da Fonseca, constantemente, ficam, por setenta e duas horas, 
sem telefone, porque os fios instalados muito baixos  são cortados pelos caminhões que 
trafegam naquelas vias, situação que se resolverá com o levantamento do fio ora solicitado. 
Quanto à sua Indicação Nº 85, acrescentou que no Bairro da Nascente há apenas o citado 
orelhão que está desativado, há dois meses, e os diversos pedidos de conserto não foram 
atendidos. Disse que tal situação o fez apresentar esta proposição, solicitando intercessão 
do Sr. Prefeito Municipal que, também não sendo atendido, propôs a procurar os meios 
legais para ampararem aquela comunidade. Disse que assinou o Requerimento Nº 66, em 
apoio ao seu autor,  Ver Claudinei, esperando que a data seja agendada dentro de uma 
sessão ordinária, a fim de dar publicidade, através da transmissão on line, a todos os 
interessados, os quais constatarão que a Câmara Municipal não está conivente com a 
situação. Por fim, disse que solicitará os esclarecimentos em três etapas, das obras 
construídas com recursos do DADE, dos recursos federais e das obras paralisadas, estas 
últimas,  não aprovadas por este Legislativo como determina legislação em vigor. O SR. 
PRESIDENTE disse que fica à disposição para encaminhar ofício à Telefônica a fim de 
garantir melhor atendimento aos usuários salesopolenses e, em seguida, passou a 
presidência ao Vice-Presidente, Ver. Paulo Arouca Sobreira. O VER. SEBASTIÃO 
RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR reportou-se às proposições que solicitam atendimento 
da empresa de telefonia, acreditando que esta é uma das empresas que bate recorde de 
reclamação dos clientes, portanto, necessário cobrar qualidade no atendimento para que 
não “levem os pedidos à banho-maria”.  Prosseguindo,  justificou sua Indicação Nº 82, 
lembrando que, no próximo dia doze, será realizada mais uma Sessão Solene 
Comemorativa ao Dia do Pracinha Salesopolense, mas, até esta data, ainda não foi 
oficializado o nome da praça. Concluiu enfatizando que esta medida é o mínimo que o 
Poder Público pode oferecer àqueles que fizeram muito pelo povo brasileiro na Itália, 
durante a Segunda Guerra Mundial.  Justificou oralmente sua Indicação Nº 83,  lembrando 
que vários municípios adotaram este sistema, a fim de reciclar o lixo de extensas zonas 
rurais, como é o caso de Salesópolis que conta com inúmeros bairros rurais. Acrescentou 
que os ecopontos servirão como depósito, onde será armazenado o lixo seco, sendo a 
coleta feita em prazo determinado para cada bairro. Comentou ainda que já existem alguns 
ecopontos no município, citando os que já foram implantados perto do “Mercadão” e outro 
próximo ao prédio do Setor de Planejamento e, embora sejam pequenos,  acredita que os 
novos ecopontos, a princípio,  garantirão bom retorno se feita uma devida divulgação.  Por 
fim, justificou sua Indicação Nº 81,  lembrando que esta Casa de Leis já votou projeto 
propondo o uso de caçambas para coleta de material, mas, ainda não foi implantado para 
resíduo de construção civil, como ocorre em tantos outros municípios que não apenas 
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recolhem,  mas,  utilizam-no nas obras de construção de calçadas e recuperação de 
estradas. O Ver. PAULO AROUCA SOBREIRA , dirigiu-se ao Presidente titular,  solicitando-
lhe agendar uma reunião com representantes da Telefônica S/A, nesta Casa de Leis, pois, 
acredita que os documentos enviados pelos Vereadores somem um arquivo com mais de 
dez mil folhas.  Retomando a presidência, não havendo mais oradores inscritos, o Sr. 
Presidente passou para a ORDEM DO DIA e, conforme pauta anunciada,  solicitou a Sra. 
1ª Secretária que procedesse a leitura dos PARECERES CJR Nº 15, COSPES Nº 04 e CFO 
Nº 19/11, todos recomendando a aprovação do PROJETO DE LEI Nº 15/11 (Autoriza o 
Poder Executivo a realizar repasse a título de subvenção social a Santa Casa de 
Misericórdia Frederico Ozanan e dá outras providências), de autoria do Poder Executivo, 
Terminada a leitura, o Sr. Presidente colocou a matéria à única discussão. O VER. 
VANDERLON OLIVEIRA GOMES disse que este projeto de lei vem em momento mais que 
oportuno, inclusive, porque há comentários de que o município já havia perdido o SAMU, o 
que motivou muitas cobranças a ele. Falou que, há quinze dias, questionou a Sra. 
Secretária Municipal de Saúde, para saber acerca do andamento da implantação do SAMU, 
dizendo a ela que, em outros municípios, este serviço já estava disponível.  Lembrou ainda 
que este veículo virá em momento oportuno, pois, com as obras de reforma da Rodovia SP-
88,  aumentou muito o número de acidentes.  Esclareceu que, com a aprovação deste 
projeto, será construído um anexo na Santa Casa, no valor de quarenta e quatro mil 
seiscentos e oitenta e três reais e cinco centavos, para abrigar o veículo do SAMU. Por fim,   
declarou seu voto favorável à matéria que garantirá maior tranqüilidade aos moradores 
desta cidade, acrescentando ainda que,  pelos Pareceres das Comissões,  os demais Pares 
também serão favoráveis. Ninguém mais se manifestando, foi referida matéria submetida à 
votação, sendo aprovada por unanimidade. Não havendo mais pauta a ser tratada na 
presente Ordem do Dia, o Sr. Presidente comunicou que, fica prevista para a próxima 
sessão, única discussão e votação do PROJETO DE LEI Nº 34/10 (Autoriza o Município, 
através do Poder Executivo, a efetuar a outorga, mediante concessão onerosa para 
execução de serviços funerários, e dá outras providências), de autoria do Poder Executivo, e 
seu SUBSTITUTIVO, de autoria do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes.  Ato contínuo,  passou 
para a EXPLICAÇÃO PESSOAL  e, conforme livro de inscrição, concedeu a palavra aos 
Nobres Edis inscritos. O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES parabenizou os 
organizadores da Festa do Cambuci, realizada no último final de semana, onde todos 
puderam constatar o grande número de turistas, demonstrando que a cidade deve se 
preparar para que isto ocorra com maior freqüência, a fim de alavancar o turismo nesta 
cidade, beneficiando assim o turismo sustentável. Lembrou que, com o encerramento do  
mês de Maio, encerraram-se também o Ciclo de Palestras, realizado no Centro Espírita 
Humildade, em comemoração aos seus Sessenta Anos de Fundação; registrou que esteve 
nas três palestras realizadas,  constatando palestrantes qualificados que falaram com 
conhecimento e muito preparo, aconselhando aqueles que enfrentam dificuldades. 
Parabenizou a entidade kardecista, através do seu Presidente “Gastãozinho” e também da 
funcionária desta Casa de Leis, Elisabete Marli, a quem solicitou transmitir seu 
agradecimento pela oportunidade.  Registrou seu reconhecimento ao belíssimo trabalho que 
o Centro Espírita Humildade desenvolve junto à comunidade salesopolense, merecedor de 
todo respeito e apoio desta Casa de Leis. Não havendo mais oradores inscritos, o SR. 
PRESIDENTE disse que também esteve no Quarto Festival Gastronômico de Cambuci, 
ficando muito satisfeito em constatar a participação de mais de oito associações de bairro, 
sendo cinco delas com receitas premiadas. Disse que constatou ainda a satisfação 
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daqueles que participaram com seus estandes e concorreram com suas receitas, obtendo 
êxito na venda de pratos à base de cambuci. Falou ainda que espera, através do fomento, 
ou seja, da distribuição das mudas, que esta festa possa ajudar o produto a tomar forma 
comercial, como alternativa frutífera, alavancando a economia do município e assim 
substituindo o comércio de eucalipto. Informou que junto a outras cidades, Salesópolis foi 
incluída na Rota Gastronômica do Estado, graças a este Festival Gastronômico. Com 
relação ao show apresentado pela dupla Sá e Guarabira, disse que foi muito bom e espera 
que outros aconteçam, atraindo mais turistas para este município. Convidou todos os 
Vereadores para recepcionarem a Deputada Heroilma Soares – PTB, que visitará esta Casa 
de Leis, na próxima semana e lembrou que todos devem prestigiar as Solenidades 
Comemorativas ao Dia do Pracinha Salesopolense, no próximo dia doze, registrando que 
ainda há dois pracinhas vivos que merecem todas as honras. Por fim, espera inaugurar a 
Praça do Expedicionário com a recolocação da placa onde consta o nome de todos, retirada 
por ocasião da sua reforma e, até então, não recolocada. 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 30 de Maio de 2011. 
 
PRESIDENTE : 
 
1ª SECRETÁRIA  : 
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
06 de Junho de 2011.   
            

 


