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ATA DA 29ª  SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 29 de Outubro de 2007 - 3º Período da 14ª Legislatura. Aos 
vinte e nove dias do mês de Outubro do ano dois mil e sete, no edifício sede deste Poder 
Legislativo,  realizou-se  a  Vigésima  Nona  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:  OFÍCIO Nº 379 do Poder Executivo, solicitando a RETIRADA DA MENSAGEM 
Nº 999 que encaminhou o PROJETO DE LEI Nº 026/07 (Dispõe sobre o reconhecimento 
como Entidade de Utilidade Pública a União dos Moradores e Proprietários do Bairro do 
Ribeirão do Pote e dá outras providências) – desp.:  Arquive-se ao Processo de origem, 
Plenário ciente; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs 082 – Agendar 
reunião com os moradores do loteamento conhecido por “Estância do Rio Claro”, para ouvir 
suas  reclamações  e  dúvidas  e  orientá-los  melhor  para  conseguir  energia  elétrica  e 
saneamento básico, além da regularização de suas propriedades, se há processo policial ou 
judicial que os afete e se a Diretoria Municipal de Meio Ambiente tem ou está prevendo 
cadastrar aqueles proprietários e moradores para futuras benfeitorias; 083 – Informar quais 
medidas estão sendo adotadas com relação às duas mortes e mais uma internação em UTI 
de pessoas da mesma família, moradores do Bairro Padre José, resultado alcançado no 
tocante à agilidade da investigação sobre a causa-morte e o que aponta o laudo; 084 – 
Prestar informações diversas acerca da utilização de próprios municipais, sejam prédios ou 
terrenos, por entidades particulares, todos do Ver. Claudinei José de Oliveira; e 085/07 – 
Cópia de documentos que comprovem realmente as providências adotadas pelos setores 
competentes da atual Administração, com relação à Rua da Lapa, do Ver. Vanderlon Oliveira 
Gomes  – desps.:  Aprovados,  encaminhe-se;  INDICAÇÕES  solicitando  ao  Sr.  Prefeito 
Municipal Nºs:  209 – Determinar à Defesa Civil do município, com urgência, uma análise da 
situação da Rua da Lapa que, há muito, está desbarrancando, expondo o Sr. Nelson de 
Miranda e outros à sérios riscos; 210 – Incluir no Plano de Recapeamento Asfáltico, as Ruas 
Antonio Cardoso do Nascimento e João Cardoso do Nascimento; 211 – Interceder junto à 
Empresa Bandeirante Energias do Brasil,  solicitando a troca das lâmpadas e revisão da 
parte elétrica da Praça do Bairro do Bragança, bem como determinar ao Setor Municipal de 
Obras, pintar a referida praça, todas do Ver. Sérgio dos Santos; 212 – Solicitar à Secretaria 
Municipal de Finanças, elaborar um projeto propondo vantagens aos devedores, de maneira 
que estes sejam incentivados a saldar suas dívidas, mas, que isso não traga prejuízos aos 
cofres  públicos;  213  –  Solicitar  à  Secretaria  Municipal  de  Obras,  adotar  urgentes 
providências para solucionar o problema do Banheiro Público disponível para atendimento 
dos usuários do Posto de Saúde da área central; 214 – Solicitar à Secretaria Municipal de 
Obras, fazer os reparos nos pontos críticos das estradas  do  Varjão 
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e  Bairro  Padre  José,  todos  do  Ver.  Claudinei  José  de  Oliveira;  215  –  Determinar  a 
elaboração  de  um  Plano  de  Carreira  para  todos  os  funcionários  públicos  municipais, 
encaminhando-o para análise e deliberação deste Legislação, do Ver. Sérgio dos Santos; 
216 – Providenciar a retirada dos carros abandonados ao lado do prédio da Delegacia de 
Polícia  Civil,  do  Ver.  Mário  Barbosa  Pinto  e  outros  -  desps.:  Encaminhe-se,  lidas  no 
Expediente.  Terminada a leitura, o Sr. Presidente concedeu a  palavra  aos  Nobres Edis 
inscritos.   O  VER.  VANDERLON  OLIVEIRA GOMES  iniciou  justificando  oralmente  seu 
Requerimento  Nº 85  e  lembrando que,  desde  julho  do  ano  passado,  vem solicitando a 
construção de um muro de arrimo na Rua da Lapa e, até o momento, não foi atendido. 
Disse que os moradores daqueles arredores cobram-lhe uma solução e, quando procuram a 
Prefeitura  Municipal,  os  funcionários  dizem que  os  documentos  foram encaminhados  à 
Defesa  Civil  e,  para  ele,  dizem que  foi  para  a  Assembléia  Legislativa.  Para  evitar  tais 
contradições, apresentou esta proposição para que o Sr. Prefeito Municipal comprove as 
reais medidas que adotou, com as quais dará uma satisfação aos interessados. Finalizando, 
o orador apoiou o Requerimento Nº 83, do Nobre Par Claudinei José de Oliveira, quando 
reiterou  seu pedido  para limpeza do Rio  Paraitinga,  alertando que  a sujeira  favorece  a 
proliferação de ratos e as conseqüentes doenças que transmitem.  O  VER. SÉRGIO DOS 
SANTOS justificou sua Indicação Nº 211 e também a de Nº 215, quando,  lembrou que, na 
Sessão  Solene  Comemorativa  ao  Dia  do  Professor,  o  Prefeito  Rafael  entregou  a 
reformulação do Plano de Carreira do Magistério para análise dos professores, mas,  até o 
momento, os demais funcionários não contam com este benefício. Disse que o Sindicato da 
Classe  deveria  cobrar  mais  o  Sr.  Prefeito  Municipal,  a  fim  de  que  envie  projeto  de  lei 
dispondo sobre o Plano de Carreira para todos os demais funcionários da Administração 
Municipal.  Quando à Indicação Nº 210,  disse que foi  colocada pedra e areia  nas Ruas 
Antonio e João Cardoso do Nascimento e este material foi compactado, mas, devido à falta 
de capa asfáltica, os moradores estão certos de que a chuva arrastará esses materiais, 
causando  prejuízo  aos  cofres  públicos,  além  de  retomar  o  problema.  Referindo-se  à 
Indicação Nº 209, lembrou que já apresentou mais de dez indicações sobre o assunto e, por 
estes dias, conversando com o Sr. Prefeito Municipal e cobrando-lhe, ele respondeu que, 
para construir o muro de arrimo solicitado, terá que investir mais de cento e cinqüenta mil 
reais, atendendo apenas um morador, que é o Sr. Nelson Miranda. Disse que o Sr. Prefeito 
concluiu  afirmando que não realizará a obra,  contudo,  o  orador  contestou,  dizendo que 
referida obra será benéfica a mais de dez famílias, as quais serão protegidas pelo solicitado 
muro de arrimo.  Em aparte,  o  Ver.  Vanderlon Oliveira Gomes  lamentou a informação, 
dizendo que o Sr. Prefeito Municipal está vendo a situação apenas por um ângulo, ou seja, 
de baixo, mas deveria olhar por outro ângulo,  constatando assim que há várias famílias 
prejudicadas e expostas à sérios riscos. Retomando, o orador disse que os moradores da 
Rua da Lapa já enviaram abaixo assinado até para o Governador do Estado e, nem assim, 
a situação foi resolvida.  Enfatizou ainda, que o Sr. Prefeito Municipal deveria construir o 
muro na Rua da Lapa, pois, já construiu outro perto do Cemitério Municipal, em propriedade 
particular e beneficiando apenas uma pessoa. Finalizou dizendo esperar que ele atenda 
esta  antiga  reivindicação  dos  moradores  da  Rua  da  Lapa,  e  garantiu  que  continuará 
cobrando e  fiscalizando  para  que  esta  obra  tão  necessária  não caia   no esquecimento.
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Não havendo mais oradores inscritos, o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA e, 
conforme pauta anunciada na última sessão, solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a 
leitura do PARECER CFO Nº 042/07, recomendando a aprovação do PROJETO DE LEI Nº 
028/07 (Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Salesópolis para o exercício de 
2008),  de  autoria  do  Poder  Executivo.  Terminada  a  leitura,  o  Ver.  Sérgio  dos  Santos 
requereu, em nome do Ver. Júlio Toshimitsu Kodama, mais tempo para analisar a matéria. O 
Sr. Presidente  lembrou-o que, por vários dias,   a matéria ficou à disposição de todos os 
Vereadores  na  Secretaria  Administrativa  deste  Legislativo,  bem como,  sua  deliberação, 
nesta  data,   foi  anunciada  na  sessão  anterior,  cuja  pauta  foi  reservada  para  isto. 
Prosseguindo,  submeteu a matéria à discussão e votação, sendo aprovada por seis votos 
favoráveis  a  três  contrários  dos  Vers.  Deise  Aparecida  Corrêa  Duque,  Júlio  Toshimitsu 
Kodama e Sérgio dos Santos, sem preceder manifestação.  Não havendo mais 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.  VANDERLON OLIVEIRA GOMES  reclamou que,  há  dois  ou  três  meses,  o  Sr. 
Prefeito  Municipal  vem atrasando a folha de  pagamento  dos funcionários  e,  por  último, 
também  atrasou  a  entrega  da  cesta-básica.  Lamentou  a  situação  e  lembrou  que,  os 
trabalhadores contam com o pagamento no dia certo e, portanto, os atrasos os prejudicam 
em demasia. Acrescentou que, não fosse o pagamento de tanto aluguéis,  certamente os 
salários  dos  funcionários  municipais  seriam  pagos  no  dia  correto.  Dirigindo-se  ao  Sr. 
Presidente, solicitou-lhe agendar uma reunião com o Chefe do Poder Executivo, para que 
esclareça os motivos destes atrasos, cujos funcionários estão arcando com juros de contas 
pagas com atraso. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS disse que solicitará ao Assessor Jurídico 
deste Legislativo, a elaboração de projeto de lei obrigando o Prefeito Municipal submeter à 
deliberação  desta  Casa  de  Leis,  todo  remanejamento  que  pretender  ao  Orçamento 
Municipal. Quanto ao atraso no pagamento dos funcionários, lembrou que a lei trabalhista 
dispõe que o pagamento dos funcionários não pode ultrapassar o quinto dia útil de cada 
mês e, se isso ocorrer novamente, ele mesmo oficiará  o Ministério do Trabalho, já que o 
Sindicato não o faz. Disse não ver o referido Sindicato trabalhando em prol dos funcionários, 
que deveria ser mais atuante e verificar esta situação. Quanto às inúmeras solicitações de 
limpeza na cidade, enfatizou que o córrego localizado nas proximidades da Travessa Roque 
Citrângulo é mais um que necessita de atenção urgente, pois há tantos que, até parecem 
animais domesticados. Lamentou a situação e reiterou a necessidade de limpar os córregos 
da cidade que são alvo de reclamos de diversos moradores,  evitando que o caso ocorrido 
no  Bairro  Padre  José  se repita  em outras  comunidades.  A  VERª.   DEISE APARECIDA 
CORRÊA DUQUE  disse que esteve, nesta data, com seus alunos,  na área de lazer da 
Avenida Professor Adhemar Bolina, e constatou que, face à chuva e o forte sol, a madeira 
dos  brinquedos  do  parque  infantil  está  levantando  lascas,  ou  seja,  descascando  e 
enroscando na roupa das crianças. Disse que, na oportunidade,  também constatou uma 
balança quebrada e amarrada com arame, expondo os usuários à sérios riscos. Concluindo, 
enfatizou que o Sr. Prefeito Municipal deve designar um funcionário para coibir o uso dos 
brinquedos por pessoas maiores e assim, quebrar os brinquedos. Reportou-se   à   questão 
de  concessão  do  Atestado  Médico,  alvo  de  vários  reclamos, 
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atesta o dia. Disse ainda que este tipo de atestado não é aceito nas escolas municipais, 
estaduais e demais postos de trabalho e, com isso, o profissional perde o dia de serviço. 
Questionou  qual  procedimento  a  Prefeitura  Municipal  pode  adotar  para  evitar  estes 
transtornos aos trabalhadores. Por fim, disse que o Dr. Gilberto Losano é o único médico 
que fornece atestado no município e, apenas às gestantes.  Não havendo mais oradores 
inscritos e nada mais havendo a tratar,  o Sr. Presidente 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 2007.

PRESIDENTE :

1º SECRETÁRIO :

2º SECRETÁRIO :

A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
05 de Novembro de 2007. 
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