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ATA DA 10ª  SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS,  realizada em 14 de Maio de 2007 - 3º Período da 14ª Legislatura. Aos 
catorze  dias  do  mês  de  Maio  do  ano  dois  mil  e  sete,  no  edifício  sede  deste  Poder 
Legislativo, realizou-se a Décima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis sob 
a presidência  do Vereador  Sebastião  Rodrigues de Campos Júnior  e  secretariada pelos 
Edis Claudinei José de Oliveira - 1º Secretário,  e Mário Barbosa Pinto – 2º Secretário.  Às 
quinze horas,  horário regimental, o Sr. 1º 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  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: 034 – Interceder junto à EMTU 
e  informar  quais  motivos  impedem a  construção  dos  pontos  de  ônibus  com cobertura, 
prometidos  para  esta  cidade,  em reunião  na  sua  sede,  no  ano  de  2006;  036  –  Enviar 
relação dos bairros e respectivos números de famílias inscritas no Programa GRABOABE, 
interceder  junto  aos Deputados Estaduais,  a fim de formar  uma Frente Parlamentar  em 
favor da legalização das moradias, bem como cobre e insista na participação da Promotoria 
Pública,  ambos do Ver.  Claudinei  José de Oliveira;  037 – Informar por  qual  motivo não 
enviou cópia do Processo Licitatório relativo ao transporte escolar, referente ao exercício de 
2007, conforme solicita no requerimento Nº 16, do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes; e 035/07 
–  Solicitando  à  Empresa  Bandeirante  Energias  do  Brasil,  para  que  o  responsável  pelo 
Projeto  Luz  Para  Todos,  informe  quando  serão  reiniciadas  as  obras  paralisadas  nesta 
cidade,  desde o ano passado, quando serão executados os projetos pendentes e se os 
projetos que necessitam de autorização do DER e Petrobrás já foram liberados, também do 
Ver. Claudinei José de Oliveira e outros – desps.: Aprovados, encaminhe-se;  MOÇÕES DE 
CONGRATULAÇÕES Nºs: 003 - Ao 2º Tenente da Polícia Militar Agnaldo de Paula Leite 
Ribeiro, pela comemoração do 1º Ano do Destacamento da Polícia Militar de Salesópolis, 
após a sua reinauguração, oportunidade que foi prestada homenagens aos Policias que se 
destacaram no período e aos amigos da Polícia Militar, do Ver. Sérgio dos Santos e outros; 
004 – Às justas reivindicações salariais da nobre classe do Magistério do Estado de São 
Paulo que precisam superar o problema que enfrentam para que possam viver e trabalhar 
com a  tranqüilidade  e  dignidade  inerentes  à  nobre  profissão  de  educadores  das  novas 
gerações de brasileiros, do Ver. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior e outros – desps.: 
Aprovadas,  encaminhe-se;  INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal  Nºs:  115 – 
Determinar a inspeção e estudo da possibilidade de utilização ou locação dos seguintes 
prédios públicos municipais: Quiosque da Praça, Área de comércio do Centro Esportivo e 
Rodoviária Municipal, do Ver. Claudinei José de Oliveira e outros; 116 – Determinar ao Setor 
de Obras, o asfaltamento da rua que dá acesso à EMEF Profª. Rosa Maria de Souza, no 
Jardim Nídia, do Ver. Mário Barbosa Pinto; e 117/06 – Reconsiderar sua decisão acerca do 
corte de 30% das horas extras dos funcionários públicos municipais,  do Ver. Sérgio dos 
Santos – desps.: Aprovados, encaminhe-se;  OFÍCIOS: Nº 01/07 da União dos Moradores e 
Proprietários do Bairro do Ribeirão do Pote,  reclamando o  mau  atendimento  prestado  por 
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alguns  motoristas  de  táxi  que  recusam corridas  para  os  bairros  rurais  e  ainda  cobram 
valores absurdos, bem como solicitando a criação de uma tabela única para cobrança de 
tarifa  para  evitar  os  abusos  –  desp.:  À  Secretaria  para  oficiar  Sr.  Prefeito  Municipal  e 
Associação dos Taxistas do Município; Nº 38 da EE Profª. Rosa Maria de Souza, solicitando 
a doação de um Aparelho de DVD para a Ação entre Amigos, que ocorrerá no dia dezesseis 
de junho, objetivando arrecadar fundos para a Fanfarra da Escola; CONVITES: da Câmara 
Municipal  de  Biritiba  Mirim,  para  a  Sessão  Itinerante  a  ser  realizada   no  próximo  dia 
dezesseis de maio, às vinte horas, no Bairro Jardim Vista Alegre; da Secretaria Municipal de 
Saúde,  para  a  Cerimônia  de  Assinatura  do  Termo Aditivo  ao  Convênio  de  Manutenção 
Hospitalar existente entre o Município e a Santa Casa local, visando aumentar o valor do 
repasse  mensal  de  recursos  municipais,  investidos  naquela  entidade  hospitalar,  no  dia 
quinze de maio, às nove horas, no Gabinete do Prefeito Municipal;  COMUNICADOS:  do 
Ministério da Saúde, sobre a liberação de recursos financeiros, no valor de R$ 338,23, para 
o Pagamento de Ações Básicas de Vigilância Sanitária,  referente ao mês de Março/07; do 
Ministério da Educação, sobre a liberação de recursos financeiros, no valor de R$ 11.148,31 
referente ao PNATE da Rede Estadual e no mesmo valor para a Rede Municipal;  no valor 
de  R$  158,40  referente  ao  PNAC-PNAE Creche;  no  valor  de  R$  14.489,20,  sendo  R$ 
5.746,40 para o Ensino Fundamental da Rede Estadual, R$ 2.252,80 para o Ensino Pré-
Escolar da Rede Municipal e, R$ 6.490,00 para o Ensino Fundamental da Rede Municipal, 
todos relativos ao mês de abril/07; e  da Câmara dos Deputados, sobre  o Orçamento da 
União destinado a este Município – 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 seu  Requerimento  Nº 37,  e  esclarecendo  que já 
solicitou o processo licitatório relativo ao transporte escolar, em janeiro deste ano e, após 
sessenta  dias  do  pedido  sem  resposta,  encaminhou  o  Requerimento  Nº  16/07,  cuja 
resposta veio depois de mais trinta dias, sem os documentos do exercício de 2007, motivo 
pelo qual, reitera o pedido, esperando ser atendido.  Acrescentou ainda que, recebendo os 
documentos,  pretende  analisá-los  a  fim  de  apurar  os  fatos  que  foram  denunciados  e 
responder  os questionamentos à população. Reportando-se ao OF Nº 01 da União dos 
Moradores e Proprietários do Bairro do Ribeirão do Pote, disse que ele mesmo já sofreu 
devido  o  não  atendimento  de  alguns  taxistas.  Comentou  ainda  que,  algumas  vezes, 
moradores rurais o procuram em sua residência, solicitando intercessão junto aos taxistas 
ou mesmo, que os leve para suas casas, pois não têm outra opção. Lembrou que há lei 
municipal  pertinente,  mas,  não  vigora  em prejuízo  dos  moradores  rurais  que,  após  às 
dezoito horas, já encontram dificuldades para serem atendidos pelos taxistas da cidade. Por 
fim, disse esperar que o Sr. Prefeito Municipal cobre o efetivo cumprimento da lei existente 
que,  certamente,  minimizará  os  problemas.   O  VER.  CLAUDINEI  JOSÉ DE OLIVEIRA 
justificou  oralmente  seu  Requerimento  Nº  36,  dizendo  que  a  alternativa  da  Frente 
Parlamentar tem obtido sucesso noutros assuntos da região, como por exemplo, o caso do 
Aterro Sanitário de Mogi das Cruzes, onde a matéria tem recebido cobertura da imprensa 
regional e conta com a participação ativa da população. Diante dos resultados obtidos na 
região,  acredita  que  a  Frente  Parlamentar  seja  uma alternativa  para  a  legalização  das 
moradias desta cidade, tão prejudicial à população mais carente.  Disse ainda que, segundo 
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informações, o Governador do Estado pretende tornar mais rígida a Lei de Proteção dos 
Mananciais,   portanto,   as  previsões  para  esta   cidade   são   de   maiores   dificuldades. 
Esclareceu que a proposta da Frente Parlamentar visa congelar a situação legal existente, 
em tempo suficiente para que sejam resolvidos os problemas de instalação e implantação 
de iluminação, água e esgoto, bem como os de asfaltamento nas ruas, calçamento e infra-
estrutura em geral para que, somente após tais medidas, defina uma data para vigorar a 
nova e mais rígida Lei de Proteção dos Mananciais. Enfatizou que o Ministério Público não 
pode, simplesmente, dar seu parecer sem conhecer a situação e seus agravantes, portanto, 
acredita que a Frente Parlamentar venha colaborar na resolução dos problemas antes do 
enfrentamento aos mais rigorosos impositivos da Lei de Proteção dos Mananciais. Também 
justificou sua Indicação Nº 115, dizendo que a exploração dos pontos comerciais de prédios 
públicos poderá gerar recursos, inclusive de aluguel  através de processo licitatório, para 
revertê-los em benefício das áreas social, esportiva e de cultura. Ressaltou que a análise 
solicitada aos prédios públicos visa gerar novos recursos para as áreas citadas, ou ainda 
para aquisição de medicamentos à população carente, evitando ainda, que a Municipalidade 
alugue prédios de terceiros para instalar suas secretarias, enquanto os seus próprios ficam 
fechados. Justificou seu Requerimento Nº 34, lembrando que a EMTU prometeu e, portanto, 
deve ser cobrada a cumprir  e,  finalizando,  disse esperar o apoio  e envolvimento do Sr. 
Presidente neste caso e, especialmente, na questão da Frente Parlamentar.  Não havendo 
mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE disse que esta Casa de Leis vem sendo bem 
representada na Assembléia Legislativa do Estado, pois conta com vários deputados desta 
região, portanto, após receber a resposta do Sr. Prefeito Municipal o autor, juntamente com 
ele,  deverão  encaminhá-la  aos referidos  deputados.  Nada mais  a  tratar,  passou  para a 
ORDEM DO DIA e, conforme pauta anunciada na sessão anterior,  solicitou ao Sr. 1º 
Secretário que procedesse a leitura dos Pareceres CJR Nº 006 com sua Emenda Aditiva Nº 
001,  COSPES Nº 004/07,  ambos recomendando a  aprovação  do PROJETO DE LEI  Nº 
002/07 (Dispõe sobre a possibilidade de extensão da jornada de trabalho dos assistentes 
sociais  e  dá  outras  providências),  de  autoria  do  Poder  Executivo,   e  CFO  Nº  014/07 
recomendando sua REJEIÇÃO. Terminada a leitura, o Sr. Presidente colocou em discussão 
o Projeto de Lei Nº 002/07 com a Emenda Aditiviva Nº 001/07,  de autoria da Comissão de 
Justiça  e  Redação.   O  VER.  SÉRGIO  DOS  SANTOS  explicou  que,  na  qualidade  de 
presidente da Comissão de Finanças e Orçamento,  exarou parecer  contrário  à matéria, 
porque o  município  conta  com duas  Assistentes  Sociais  que decidem seus  horários  de 
trabalho, sugerindo que o Sr. Prefeito resolva o problema, determinando que uma trabalhe 
no  período  da  manhã  e  outra,  no  da  tarde.  Disse  acreditar  que  tal  mudança evitará  o 
pagamento de horas extras para elas, já que, no último mês, cortou as horas-extras dos 
demais  funcionários.  Finalizou  dizendo  que  esta  situação  é  absurda,  até  porque  o 
pagamento de horas-extras aumentará demais o salário das assistentes sociais, por estes 
motivos é contrário à matéria. Ninguém mais se manifestando, foi a referida Emenda Aditiva 
Nº 001/07 submetida à votação, sendo rejeitada por sete votos contrários a dois favoráveis 
dos Vers. Claudinei José de Oliveira e Sebastião Rodrigues de Campos Júnior. Rejeitada a 
emenda, foi o Projeto de Lei Nº 002/07 submetido à discussão e
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votação, no seu texto original,  o qual foi rejeitado por unanimidade.  Não havendo mais 
pauta  a  ser  tratada  na  presente  Ordem  do  Dia,   o  Sr.  Presidente  passou  para   a 
EXPLICAÇÃO  PESSOAL  e, não havendo oradores inscritos e 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 14 de Maio de 2007.

PRESIDENTE :

1º SECRETÁRIO :

2º SECRETÁRIO :

A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
21 de Maio de 2007. 
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