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ATA DA 11ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS,  realizada em 21 de Maio de 2007 - 3º Período da 14ª 
Legislatura. Aos vinte e um dias do mês de Maio do ano dois mil e sete, no edifício sede 
deste  Poder  Legislativo,  realizou-se  a  Décima  Primeira  Sessão  Ordinária  da  Câmara 
Municipal de Salesópolis sob a presidência do Vereador Sebastião Rodrigues de Campos 
Júnior  e  secretariada  pelo  Edil  Mário  Barbosa Pinto  –  2º  Secretário.   Às quinze  horas, 
horário regimental, o Sr. 1º Secretário procedeu a verificação da presença, constatando-se a 
ausência do Ver. Claudinei José de Oliveira e 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.  Neste  momento,  o  Ver. 
Angelino Rodrigues requereu a dispensa da leitura, requerimento este que, submetido ao 
Plenário, foi aprovado por unanimidade dos presentes, ou seja, oito votos.  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 do Poder Executivo Nº 
985/07 encaminhando o PROJETO DE LEI Nº  009/07 (Dispõe sobre alteração da alínea 
“d”, do artigo 5º da Lei Nº 1.488, de 24 de Outubro de 2006 e dá outras providências) – Às 
Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento; REQUERIMENTO Nº 038/07 
- Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal,  informar as providências adotadas com relação ás 
definições por ocasião da Reunião Pública visando à implantação e efetiva execução do 
Plano  de  Manejo  do  Parque  das  Nascentes  do  Tietê,  do  Ver.  Sebastião  Rodrigues  de 
Campos Júnior – desp.: Aprovado, encaminhe-se;  INDICAÇÃO  Nº: 118/07 - Solicitando ao 
Sr. Prefeito Municipal, interceder junto ao Setor de Obras, objetivando a roçada e limpeza 
do acostamento da estrada que liga o Distrito dos Remédios ao Bairro do Bragança, do Ver. 
Angelino Rodrigues e outros – desp.: Aprovada, encaminhe-se;  BALANCETE FINANCEIRO 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS,  referente  ao  mês  de  Abril/07  –  desp.:  À 
Comissão de Finanças e Orçamento;  PARECER CFO Nº 015/07, referente aos Balancetes 
Financeiros  da  Prefeitura  Municipal  de  Salesópolis,  relativos  aos  meses  de  Janeiro  e 
Fevereiro/07 – Desp.: Aguarde-se os pareceres do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, para então emitir o parecer final e conclusivo;  OFÍCIO Nº 003/07 da ATAETS - 
Associação  dos  Taxistas  Autônomos,  em  resposta  ao  Ofício  01/07  da  UMOPRIPRIO, 
dispondo-se a discutir  os problemas em reunião  – desp.:  À Secretaria  para encaminhar 
cópia ao Prefeito Municipal e UMOPRIPO, arquivando o original junto ao Ofício de origem; 
COMUNICADO do Ministério  da Saúde – sobre a liberação de recursos financeiros  nos 
valores de R$ 1.523,27 para o Pagamento de Medicamentos dos Grupos de Hipertensão, 
Diabete, Asma e Renite – HD 1,15,  referente ao mês de Março/07; CÓPIA DO OFÍCIO do 
Deputado  Estadual  Baleia  Rossi,  encaminhado  ao  Governador  do  Estado,  solicitando 
regularização  do  pagamento  dos  recursos  do  FUMEFI  e  DADE  –  desps.:  Arquive-se, 
Plenário ciente. Terminada a leitura e não havendo 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. O 
VER. JAIR DOS SANTOS  iniciou  comentando  que,  na  semana passada,  protocolou  na 
Prefeitura local, um pedido para cancelamento do pagamento  dos equipamentos eletro-
eletrônicos adquiridos para  a  Secretaria  de  Saúde,  considerados  superfaturados,  como: 
televisores,  aparelhos de dvd’s e geladeira.  Disse que, analisando o  processo  respectivo,
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encontrou diversos erros como,  por exemplo: o objeto social da empresa fornecedora não 
condiz  com  o  objeto  da  licitação,  ou  seja,  a  referida  empresa  não  comercializa 
equipamentos  eletro-eletrônicos.  Também constatou  que  a  Certidão da  Receita  Federal, 
constante do processo,  estava ilegível  e,  verificando esta situação,  acabou  descobrindo 
ainda que ela  possui  pendências  junto àquele  órgão.  O orador  disse ainda que o valor 
estimado para cada produto era superior à própria pesquisa que os próprios interessados 
fizeram junto ao mercado e que incluíram no processo. Quanto à geladeira, no valor de oito 
mil e quinhentos reais, declarou estranhar que, apesar da realização de pesquisa,  não há 
valor  registrado  no  processo.  Outro  caso  que  constatou,  é  que  apenas  uma  empresa 
participou do processo licitatório e, estranhamente,  sua proposta foi entregue na véspera 
do certame, certificando-se de que algo estava errado. Prosseguindo, disse ter constatado 
que  o  valor  estimado  para  cada  produto,  naquele  processo,  era  exatamente  o  mesmo 
apresentado  pela  empresa  fornecedora,  inclusive,  os  centavos  de  cada  um  deles, 
comprovando que a empresa sabia dos valores constantes do processo. Falou que, diante 
destes  valores,  concluiu  que  alguém  contatou  a  empresa  e  lhe  informou  os  valores, 
sugerindo  apresentá-los  para  vencer  a  licitação.  Outra  situação  duvidosa  que  o  orador 
constatou, foi que apenas um jornal publicou esta licitação, enquanto que, segundo a lei 
pertinente, deveria ter ampla divulgação. Finalizando, disse que analisou bem este processo 
e por encontrar muitas falhas, decidiu solicitar o cancelamento do pagamento, até que os 
problemas  ou  falhas  apresentadas  sejam  resolvidas  e,  caso  o  pagamento  tenha  se 
efetuado, lhe restará a alternativa de fazer uma representação junto ao Ministério Público,  a 
fim de conseguir  a transparência dos atos públicos.  Não havendo interesse dos demais 
oradores inscritos em fazer uso da palavra,   o SR. PRESIDENTE referiu-se ao OFÍCIO Nº 
003/07 da ATAETS e, dirigindo-se ao seu emitente, Sr. Paulo David Alonso, Presidente da 
referida associação, presente nesta sessão, informou que cópia do referido documento foi 
encaminhado  ao  Poder  Executivo  e  à  Associação  de  Bairros  do  Ribeirão  do  Pote, 
considerando louvável a proposta de reunião,  a qual espera que o Prefeito Rafael agende, 
com urgência, por ser de interesse de todos a solução dos problemas, seja dos Taxistas e 
Usuários como dos Poderes Constituídos.  Nada mais 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 21 de Maio de 2007.

PRESIDENTE :

1º SECRETÁRIO :

2º SECRETÁRIO :

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