
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 

DE SALESÓPOLISDE SALESÓPOLISDE SALESÓPOLISDE 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 

 

 

 

 

              ATA DA 30ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁR IA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 29 de Outubro de 2012 - 4º Período da 15ª Legislatura. Aos 
vinte e nove dias do mês de Outubro do ano dois mil e doze, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Trigésima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis 
sob a presidência do Vereador Paulo Arouca Sobreira e secretariada pelos Edis Sebastião 
Rodrigues de Campos Júnior – 1º Secretário e Angelino Rodrigues – 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 ao Sr. 1º Secretário que 
procedesse a leitura da ata da sessão anterior. Neste momento, o Ver. Pedro da Fonseca 
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. Neste 
momento, o Ver. Vanderlon Oliveira Gomes  requereu um minuto de silêncio pelo 
passamento do Sr. Valdir de Campos e seu filho Vinícius de Faria Campos, vítimas de 
afogamento na represa de Salesópolis, no dia anterior a esta sessão, fato de comoção geral 
nesta cidade. O requerido, de imediato, foi deferido pelo Sr. Presidente. Ato contínuo, 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: 113/2012 - Encaminhando o BALANCETE FINANCEIRO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS,  referente ao 
mês de SETEMBRO/2012, através de mídia digital – CD-Rom – desp.: À Comissão de 
Finanças e Orçamento;  325-ADM – Encaminhando cópia dos Contratos e Termos Aditivos, 
referente ao período de Julho a Setembro/12 – desp.: À Comissão de Obras, Serviço 
Público, Educação e Saúde; 328-ADM – Encaminhando o Balancete Financeiro da Santa 
Casa de Misericórdia Frederico Ozanan, referente ao mês de Julho/12 – desp.: Às 
Comissões de Finanças e Orçamento e de Obras, Serviço Público, Educação e Saúde; 
REQUERIMENTOS Nºs 112 – Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal que informe a 
localização das Passarelas/Pontes, constantes no Ofício Nº 112 CGP em resposta ao 
Requerimento Nº 63/12, enviando cópia do projeto e planilha, com a  especificação e 
localização das quatro Passarelas/Pontes construídas na Avenida Professor Adhemar 
Bolina, bem como, de todos os empenhos de pagamento das mesmas; e 113/12 – 
Solicitando ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, conseguir junto ao Cartório de Registro 
de Imóveis da Comarca de Santa Branca – SP,  “Certidão de Inteiro Teor” da Matrícula Nº 
127, com todas as suas averbações, referente ao Estatuto Social da Santa Casa de 
Misericórdia Frederico Ozanan, desta cidade, com cópia de todos os documentos que 
instruíram o registro da referida entidade, ambos do Ver. Claudinei José de Oliveira – 
desps.: Aprovados, encaminhe-se; OFÍCIO SMS Nº 176/12 da Secretaria Municipal de 
Saúde – em resposta ao OF CM Nº 146/12 questionando a falta de limpeza nos Postos de 
Saúde – desp.: Encaminhar ao Ver. Claudinei José de Oliveira, quem questionou o fato na 
última sessão e após, arquive-se, Plenário ciente; PARECER CJR Nº 27/12 constatando 
que o RELATÓRIO FINAL da Comissão Especial de Inquérito, constituída através da 
Resolução Nº 453/12,  para apurar ato infracional denunciado contra o Vereador Sebastião 
Rodrigues de Campos Júnior, encartado ao Processo CM Nº 164/12,  preenche os 
requisitos de ordem legal, constitucional e jurídico – desp.: Arquive-se ao Processo de 
origem;  COMUNICADOS sobre a liberação de recurso financeiro: do Ministério da Saúde – 
no valor de R$ 4.077,09 para o Pagamento de Programa de Assistência Farmacêutica 
Básica – competência Setembro/2012; do Ministério da Educação – nos valores de R$ 
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4.866,00 para Alimentação Escolar – Ensino Médio, de R$ 3.690m00 para Alimentação 
Escolar – Pré-Escola, de R$ 16.050,00 para Alimentação Escolar – Ensino Fundamental, de 
R$ 2.140,00 para Alimentação Escolar – Creche, de R$ 714,00 para Alimentação Escolar – 
EJA, e de R$ 4.057,61 e de R$ 13.587,27 ambos relativos à 7ª Quota do para PNATE – 
todos competência Setembro/2012; da Câmara dos Deputados – no valor total de R$ 
355.193,72 referente ao recurso do Orçamento da União para a este município no mês de 
Setembro/12 – desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura o Sr. Presidente 
concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA 
iniciou justificando oralmente seu Requerimento Nº 113, enfatizando que, após a reunião 
realizada nesta Casa de Leis, no último dia vinte e quatro, precisa dos documentos 
solicitados a fim de decidir como esta Casa de Leis atuará na Área de Saúde, em especial, 
no tocante à Santa Casa. Acrescentou que vem conversando sobre o assunto com os 
Assessores Jurídico e Contábil e outros Nobres Pares, pois, está preocupado com o fato 
deste Legislativo, ou mesmo a Comissão Permanente de Saúde deste,  não ter recebido 
qualquer documento informando sobre a composição da nova associação (responsável 
atualmente pela direção da Santa Casa local) que, ao contrário do que tradicionalmente 
ocorria há anos, não é mais composta por Vicentinos (Membros da Sociedade São Vicente 
de Paula). Falou que, atualmente, há outros membros, portanto, quer saber das reuniões, 
como foi tomada tal decisão e o por quê desta Casa de Leis não ter recebido qualquer 
comunicado,  se ela é quem aprovou o repasse de recurso à Santa Casa. Reiterou que, 
tendo em mãos os documentos ora solicitados,  os analisará e poderá tomar uma decisão 
acerca da condução da saúde deste município, em especial, da Santa Casa local. Concluiu 
que já tinha sido informado sobre a existência desta associação e comentou que também foi 
questionado sobre as medida que tomaria, respondendo que, antes, deveria obter os 
documentos e, depois, formalizará qualquer decisão. Ato contínuo,  justificou oralmente seu 
Requerimento Nº 112, dizendo que já havia feito outro requerimento e, com base e análise 
na sua resposta, decidiu solicitar a localização das quatro Passarelas/Pontes. Acrescentou 
que, naqueles documentos, constatou que duas empresas foram contratadas, sendo uma 
para a construção de três Passarelas,  e outra para a construção de uma, mas, ainda não 
viu quatro Passarelas na Avenida Professor Adhemar Bolina, o que motivou esta 
proposição. Enfatizou que, recebendo os documentos solicitados, avaliará o caso e trará a 
resposta em Plenário para que todos os Vereadores tomem conhecimento da conclusão. 
Reportando-se ao OFÍCIO SMS Nº 176/12 da Secretaria Municipal de Saúde, comentou que 
a empresa responsável pela limpeza das ruas do Município designou uma de suas 
funcionárias para o Posto de Saúde, mas, quando foi trocada de empresa, não foi realizado 
o mesmo acordo, favorecendo o acúmulo de sujeira. Disse que esta Casa de Leis tomou 
conhecimento dos fatos e tomou suas medidas, sendo a limpeza realizada, entretanto, não 
há como os Vereadores utilizarem a tribuna toda semana, solicitando o serviço. Questionou 
ainda como a Prefeitura Municipal estava sem recurso e ainda assim licitou o serviço de 
limpeza a uma nova empresa. Por fim, falou que documentará este questionamento e o 
apresentará, na próxima sessão, pois, quando se contrata nova empresa, deveria expor de 
onde saiu o recurso para pagamento desta nova empresa, que não está atendendo as 
necessidades atuais. Não havendo mais oradores inscritos, nem pauta 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. A VERª.  DEISE 
APARECIDA CORRÊA DUQUE relatou que, nesta semana, foi procurada por várias 
pessoas que fazem caminhadas na Avenida Professor Adhemar Bolina, reclamando a 
necessidade de poda das árvores, que estão esbarrando na cabeça dos usuários daquela 
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via pública. Comentou ainda que, no último sábado, uma pessoa que passava nas 
proximidades da Loja Só Kaza e Moradia,  teve seu óculos enroscado no galho de uma das 
árvores, comprovando assim a real necessidade da poda ora solicitada. Acrescentou que, 
na noite anterior a esta sessão, caminhando pelo local, constatou ainda que a falta de poda 
também está prejudicando a luminosidade do local, pois a copa das árvores está obstruindo 
a claridade e, com isso, agravando mais o perigo no período noturno. Por fim, solicitou o 
serviço de poda, com a maior urgência possível, pois, em alguns trechos, os usuários estão 
se desviando pela sarjeta, expondo-se também aos riscos do trânsito. O VER. 
VANDERLON OLIVEIRA GOMES  iniciou dirigindo-se ao Sr. Presidente e agradecendo o 
agendamento da reunião com a Empresa Bandeirante Energias do Brasil, realizada na tarde 
deste dia, nesta Casa de Leis. Disse acreditar que surtirá efeito e avançarão os pedidos de 
ligação de energia elétrica que, há muito,  a população vem reclamando sem atendimento. 
Disse que o Diretor daquela concessionária – Sr. Marcos Scarpa, que esteve presente na 
reunião, deixou claro que adotará as providências e que, se não forem tomadas, os 
Vereadores adotarão novas medidas com o auxílio do Assessor Jurídico, pois, não poderão 
viver de reuniões sem a solução dos problemas que tanto afetam a população. Lamentou as 
situações que motivaram esta reunião, lembrando que referida concessionária tem lucro 
com a prestação do serviço, portanto, não entende por que tanta má prestação do serviço. 
Em seguida, solicitou ao Sr. Presidente também agendar reunião com a concessionária dos 
serviços de telefonia fixa, comentando que, há muito, os moradores dos Bairros Capela 
Nova e Alegre sofrem com as interrupções do serviço, conseqüentes dos roubos de fios 
telefônicos naqueles arredores. Disse que já foram realizadas reuniões com referida 
empresa, bem como com a Anatel – Agência Nacional de Telecomunicações e, até o 
momento, nada foi resolvido, portanto, sugeriu tentar mais esta reunião e que, não sendo 
resolvida, a má prestação do serviço deve ser denunciada, inclusive, na imprensa. 
Acrescentou que, desta forma, o povo fica à mercê da sorte, sugerindo então, a colocação 
de uma torre naquela região, evitando que a população fique desguarnecida e, em total 
insegurança pela impossibilidade de comunicação. Acrescentou ainda que os comerciantes 
daqueles arredores também estão enfrentando dificuldades de contato com fornecedores e 
clientes, face os problemas de comunicação. Reportando-se ao acidente fatal ocorrido na 
represa, o orador declarou sua solidariedade à família do Sr. Valdir e seu filho Vinícius, 
pedindo ao Senhor Jesus que conforte os corações da sua esposa Ana e sua filha Vitória, 
para enfrentarem este momento muito triste. Aproveitando a oportunidade, pediu muita 
atenção dos pais aos seus filhos, neste período de calor, porque é muito triste o fato 
ocorrido. Disse que, num momento de desespero, qualquer pai, agiria como o Sr. Valdir, 
pulando na água para salvar seus filhos, motivo pelo qual também pediu à Deus que ilumine 
mãe e filha, confortando seus corações. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA 
agradeceu o Sr. Presidente pelo agendamento das três reuniões realizadas nesta Casa de 
Leis, sendo duas ocorridas na semana passada e uma, nesta data, a fim de tratar de 
assuntos de interesse deste Município. Conforme já citou o orador que o antecedeu, na 
reunião desta data, com a Empresa Bandeirante Energias do Brasil, foi exposto o caso da 
Estrada dos Cardoso, cuja rede pertencia à então Cooperativa de Energias, desde 1976, 
entretanto, passou para a referida e atual concessionária, a quem coube, desde então, sua 
manutenção. Acrescentou que, na reunião, foi esclarecido que, após interferência estadual,  
toda linha vem sendo refeita, mas, ainda falta verificar o caso da secundária, também 
solicitado pelo Estado. Disse que,  o Diretor – Sr. Marcos Scarpa assumiu que o caso já é 
de conhecimento da empresa e que as medidas também serão adotadas, entretanto, 
enfatizou que continuará cobrando e fiscalizando. Referindo-se à reunião realizada na 
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semana passada, com os membros da Comissão de Obras, o Chefe do Poder Executivo e 
demais representantes do setor municipal, quando foi tratado sobre as obras realizadas no 
CEREBF - Centro Esportivo e Recreativo Expedicionário Benedito da Fonseca, falou que 
foram expostos vários casos, mas, em um documento que recebeu da Caixa Econômica 
Federal, consta que, devido às alterações no projeto daquela obra, aprovado em janeiro, o 
município deveria apresentar documentos pendentes para nova análise daquele órgão, o 
que comprova que houve mudança no projeto. Disse que a empresa Volpe é a responsável 
pelo projeto, contando com mais de três milhões em obras neste município, portanto, uma 
empresa forte, mas, que utilizou maquinário do município nas suas obras. Lembrou que, 
naquela reunião, este fato foi negado, mas, expôs um documento de depósito bancário 
relativo à taxa de utilização de duas horas de maquinário público municipal, entretanto, 
registrou saber que as máquinas não foram utilizadas apenas neste período de tempo. 
Falou que não entraria mais neste mérito da questão, considerando que o mais importante é 
a obra realizada e entregue bem feita, evitando pendências. Informou que o processo 
solicitado pelo Sr. Presidente naquela reunião já foi protocolado nesta Casa de Leis, 
portanto, o avaliará ainda esta semana, verificando as exigências dos fiscais, as mudanças 
ocorridas e ainda, a colocação do saibro na quadra de bocha e malha, entre outras 
situações expostas na reunião, que causam perigo, como do barranco e arquibancada 
daquele local. Concluiu enfatizando que todas essas medidas deve-se à sua preocupação 
com a segurança dos usuários daquele Centro Esportivo. Reportando-se à Área de Saúde, 
disse que, nesta data, esteve conversando com um médico da região, quem lhe informou 
que Salesópolis está prestes a perder os serviços do SAMU. Lamentou o fato, mas, disse 
saber da existência de uma dívida, no pertinente convênio, em torno de cento e vinte mil 
reais que, a cada dia, vem aumentando; contudo, lembrou que, pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal, uma gestão não pode deixar dívida para a próxima. Disse que é 
necessário que a Câmara Municipal seja informada, oficialmente, sobre este caso, pois, os 
Vereadores aprovaram o convênio com o SAMU e, na oportunidade, solicitaram o impacto 
orçamentário para decidirem. Disse que o Município não pode perder este importante 
serviço, lembrou que o tema SAMU foi muito utilizado nos debates eleitorais e, agora, corre-
se o risco de perdê-lo diante da alta dívida, enfatizando ainda que tudo isso esteja 
acontecendo, apesar do convênio ter sido aprovado mediante o impacto orçamentário então 
apresentado pelo Executivo. Enfatizou a necessidade de verificar este caso, porque há 
obras que continuam sendo licitadas, empresas recebendo, enquanto este serviço 
importante corre o risco de suspensão, sugerindo, portanto, que as obras que requerem o 
pagamento de contrapartida do Município sejam interrompidas, para sobrar recurso para os 
serviços básicos, como o do SAMU. Declarou-se preocupado com o SAMU que, diante da 
situação da Santa Casa local, é de extrema importância para a população, pois, é esse 
serviço que socorrerá e transportará, para um hospital mais próximo, por exemplo, uma 
gestante em trabalho de parto, além de outros tipos de internação. Apelou para que os 
Poderes Executivo e Legislativo se unam na solução desse problema, especialmente, neste 
final de ano, que a comunidade recebe seus familiares em visita e todos merecem o 
atendimento básico.  Por fim, referiu-se ao período de finados, lembrando que, todos os 
anos, relembra a necessidade do Cemitério Municipal passar por limpeza, a fim de bem 
atender aqueles que o visitam, bem como estejam normalizados os horários de 
funcionamento nesta data tão importante para toda população.  Não havendo mais oradores 
inscritos, o SR. PRESIDENTE sugeriu, para que se obtenha resposta oficial, tanto à Nobre 
Vereadora Deise documentar seu pedido sobre a poda das árvores da Avenida Professor 
Adhemar Bolina, quanto ao Nobre Vereador Claudinei, que requeira oficialmente o valor da 
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dívida do SAMU. Disse que, atendendo pedido do Nobre Vereador Vanderlon, agendará a 
reunião com a empresa de telefonia fixa e concluiu enfatizando que a reunião realizada com 
a Empresa Bandeirante Energias do Brasil, nesta data, foi muito produtiva, mas, ainda há 
assuntos que dependem de resposta, como, por exemplo, a poda de árvores na área rural 
que, com a chuva, os galhos caem na rede de energia, deixando a população sem energia. 
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 29 de Outubro de 2012. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  :    
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
05 de Novembro de 2012.  
            


