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ATA DA 33ª  SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 26 de Novembro de 2007 - 3º Período da 14ª Legislatura. Aos 
vinte e seis dias do mês de Novembro do ano dois mil e sete, no edifício sede deste Poder 
Legislativo,  realizou-se  a  Trigésima  Terceira  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.  2º  Secretário  procedeu  a  verificação  da  presença,  constatando-se  a 
ausência  do  Ver.  Claudinei  José  de  Oliveira  –  1º  Secretário,  e  presença  dos  demais 
membros desta Casa.  Havendo número legal,  o Sr. Presidente declarou aberta a sessão e 
solicitou ao Sr. 2º 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  dos  presentes.   Ato 
contínuo, o Sr. Presidente submeteu a ata à discussão e votação, sendo a mesma também 
aprovada por unanimidade dos presentes, ou seja, oito votos, sem preceder manifestação. 
Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 2º Secretário que procedesse a leitura das 
matérias do  EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus respectivos despachos: 
REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 089 – Informações acerca do 
montante de repasse de verbas do município para o SEBRAE, projetos implantados com 
suas especificações e despesas do município na compra de “Cartilhas do SEBRAE” que 
foram entregues aos estudantes da Rede Pública de Ensino; 090 – Encaminhar a esta Casa 
de Leis, cópia integral do convênio celebrado entre a Municipalidade e o Consórcio Três 
Rios,  na atual  Administração e histórico completo de todas as obras já executadas pelo 
referido consórcio, especificando as despesas suportadas pela Administração Pública, além 
do valor conveniado e cessão de funcionários e equipamentos,  ambos da Comissão de 
Finanças e Orçamento – desps.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. 
Prefeito  Municipal  Nºs:   230  –  Determinar  a  Coleta  de  Lixo  nos  bairros  da  zona  rural, 
principalmente, no Bairro do Pico Agudo, do Ver. Jair dos Santos; 231 – Determinar ao Setor 
de Obras, realizar as obras necessárias à transformação da escada de acesso ao prédio da 
Administração Municipal em rampa; 232 – Designar um funcionário municipal para trabalhar 
no Posto Eleitoral desta cidade, ambas do Ver. Sérgio dos Santos  - desps.: Encaminhe-se, 
lidas  no  Expediente;   PARECER CFO Nº  047/07  referente  ao  Balancete  Financeiro  da 
Câmara Municipal de Salesópolis, referente ao mês de Outubro/07 – desp.: Aguarde-se o 
Parecer Prévio do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para então emitir o 
parecer final  e conclusivo; CONVITES: das EMEI’s Profª.  Maria Aparecida Biasoli  e Ver. 
Antonio  Rodrigues  Fernandes  juntamente  com a  João  Cardoso  do  Nascimento,  para  a 
Solenidade de Formatura,  a realizar-se no dia 1º de Dezembro, às dezessete e dezoito 
horas,  respectivamente,  na  Sociedade  Esportiva  Salesopolense  e  no  Sítio  D.  Placidina; 
OFÍCIO da Presidência  justificando  a ausência  do Ver.  Claudinei  José de Oliveira nesta 
sessão,   pois  participava,  no  mesmo  horário,  do  Simpósio  Internacional  Esportivo, 
promovido pelo BFUT – Instituto Brasileiro de Futebol, no período de 26 a 30 deste mês, no 
Centro  Esportivo  Municipal;  COMUNICADOS:  do  Ministério  da  Educação  –  sobre  a 
liberação de recursos financeiros no valor de R$ 4.059,60, referente a 1ª Parcela do PDDE 
– desps.: Arquive, Plenário ciente. Terminada a leitura, o Sr. Presidente concedeu a  palavra 
aos  Nobres Edis inscritos.  O VER. JAIR DOS SANTOS iniciou justificando oralmente sua 
Indicação Nº 230, acrescentando que, há muito lixo acumulado no Bairro do Pico  Agudo, 
gerando mau  cheiro  além   da   proliferação   de   insetos   e   outros   bichos
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peçonhentos. Finalizando, disse que esteve com o Diretor Municipal de Obras, quem lhe 
informou que a coleta está regular nos bairros rurais, mas, ainda assim, se comprometeu a 
enviar pessoal para resolver o caso que, até esta data, não foi resolvido. O VER. SÉRGIO 
DOS SANTOS também justificou oralmente sua Indicação Nº 231, enfatizando que, nesta 
semana, um cadeirante teve que ser  carregado por  quatro  homens, sendo um deles, o 
motorista do Prefeito  Rafael,  para acessar o Posto de Atendimento do Banco do Brasil 
instalado  no  prédio  da  Administração  Municipal.  Registrou  que,  além  do  Prefeito  ser 
formado em engenharia civil,  ainda há pessoal com formação em arquitetura no Quadro 
Funcional da Prefeitura, portanto, não acredita que a elaboração do projeto seja problema. 
Em seguida, justificou oralmente sua Indicação Nº 232,  dizendo que esteve no Cartório 
Eleitoral  de Santa Branca para questionar  o  motivo de não ter  atendente nesta cidade, 
quando soube que a Prefeitura Municipal arca com cinqüenta por cento do valor do aluguel 
do  prédio  daquele  cartório,  portanto,  mais  um motivo  para  que  seja  disponibilizado  um 
atendente  para  trabalhar  em  Salesópolis,  cabendo  ao  Sr.  Prefeito  se  empenhar  para 
conseguir. Não havendo mais oradores inscritos, o Sr. Presidente passou para a ORDEM 
DO DIA  e,  conforme pauta  publicada,  solicitou  ao Sr.  1º  Secretário  que  procedesse  a 
leitura dos PARECERES CJR Nº 029 e CFO Nº 046/07, ambos recomendando a aprovação 
do PROJETO DE LEI Nº 030/07 (Dispõe sobre a incorporação de Abono aos Funcionários 
Públicos Municipais e dá outras providências), de autoria do Poder Executivo; e CJR Nº 030 
e CFO Nº 045/07,  ambos recomendando a aprovação do PROJETO DE LEI  Nº 031/07 
(Dispõe sobre alterações na redação dos Artigos 1º e 2º,  suprimindo-se deste último os 
Parágrafos  1º,  2º  e  3º,  da  Lei  Nº  1.144,  de  05  de  Novembro  de  1993,  e  dá  outras 
providências),  de  autoria  do  Ver.  Sebastião  Rodrigues  de  Campos  Júnior.  Terminada  a 
leitura, o Sr. Presidente submeteu as matérias à discussão e discussão e votação, sendo 
ambas,  aprovadas  por  unanimidade  dos  presentes,  ou  seja,  oito  votos,  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. JAIR DOS SANTOS declarou-se 
feliz por receber a notícia, nesta data, da liberação de uma verba, no valor de vinte mil reais, 
pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, referente à uma Emenda 
Parlamentar do Deputado Ricardo Izar, que a apresentou atendendo seu pedido. Esclareceu 
que  referida  verba  será  destinada  à  Escolinha  de  Futebol  CAJU,  um  dos  projetos 
desenvolvidos pela Associação de Assistência e Orientação à Criança e ao Adolescente – 
Caminhando Juntos. Relatou que apresentou o pedido no final do ano passado e trabalhou 
durante todo este ano para que a verba fosse liberada, pois tem satisfação em colaborar 
com a  Associação  Caminhando  Juntos,  dirigida  por  pessoas  honestas,   que  realmente 
trabalham  em  prol  das  crianças  de  Salesópolis.  Informou  que,  somente  neste  projeto, 
aquela entidade atende, atualmente, quarenta meninos e, com a liberação desse recurso 
federal,  pretendem  dobrar  o  número  em  2008.  Enfatizou  que,  além  da  assistência 
totalmente gratuita aos atletas,  detectam a necessidade de cada um, prestam assistência 
às  suas  famílias,  visitando  suas  casas,  investigando  a  real  necessidade,   para  que  o 
potencial da criança seja plenamente desenvolvido. Disse ainda que, o mais interessante, 
da  Associação Caminhando Juntos,  é que seus membros  fazem  
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questão de utilizar todo recurso que recebe no próprio município, seja para o transporte e 
lanche dos atletas, quando da participação de jogos amistosos e campeonatos, ou para 
aquisição de material esportivo e de primeiros socorros, adquirindo fora da cidade, apenas o 
que  realmente  não encontram no mercado  local.   Acrescentou que,  desta  forma,   gera 
recurso para o próprio município e até emprego, mais um motivo pelo qual se felicita em ter 
seu pedido atendido, esperando repetir o feito, junto ao mesmo deputado, para o ano de 
2008. O orador concluiu reiterando sua enorme satisfação em colaborar com a Associação 
Caminhando Juntos, pela seriedade com que desenvolve os projetos e utiliza os recursos 
financeiros. Comentando sobre uma Indicação já apresentada, solicitando a contratação  de 
seguranças para zelar pelo Centro Esportivo Municipal, após o encerramento das atividades 
noturnas,  haja vista a existência e freqüência de usuários de drogas e arruaceiros naquele 
espaço público que, no período noturno, fica abandonado, tomou conhecimento de que um 
funcionário da Secretaria Municipal de  Esportes saiu falando que ele (o orador) pediu para 
fechar o Centro Esportivo devido o abandono. Lamentou o mal entendido ou o comentário 
desse funcionário que pretendia prejudicá-lo,  enfatizando reconhecer  que os problemas 
ocorrem após  o  funcionamento  normal,  motivo  pelo  qual  pediu  um segurança  noturno. 
Parabenizou  o  Sr.  Presidente  e  equipe  de  funcionários  da  Câmara  Municipal  pela 
organização da Solenidade de Entrega de Medalha ao Sr. Paulo Sérgio, Chefe do Grupo de 
escoteiros  de  Salesópolis.  Finalizando,  disse  que,  embora  o  Sr.  Prefeito  não  tenha 
registrado a sua presença e do Ver. Mário Barbosa Pinto,  o evento foi muito bom e bem 
organizado  pela  Câmara  Municipal.  O  SR.  PRESIDENTE  registrou  também  seus 
agradecimentos e elogios às funcionárias desta Casa de Leis, dizendo que, mais uma vez, 
não mediram esforços para que a solenidade fosse um grande sucesso. Prosseguindo com 
a ordem de inscrição, concedeu a palavra ao VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES, que 
iniciou parabenizando os dirigentes sindicais pelo evento que organizaram, no qual esteve 
presente, e que ocorreu pela primeira vez em seus três anos de vereança. Disse ainda que 
é  a  primeira  vez  que  vê  uma  ação  do  Sindicato  dos  Servidores  Públicos  da  região, 
colocando-se à disposição para ajudar os dirigentes, presentes nesta sessão. Reportando-
se  à  EMEF  Antonio  Alves  de  Alvarenga,  disse  que  há  um  descaso  da  Administração 
Municipal com aquela comunidade escolar, haja vista que tanto a professora quanto outra 
funcionária da unidade escolar, são obrigadas a limpar e passar álcool,  diariamente, nas 
mesas,  para  evitar  os  sérios  riscos  a  que  estão  expostos.  Lamentou  a  situação  que 
considera vergonhosa e disse que já apresentou proposição solicitando providências e nada 
foi feito, contudo, acredita que o município só age quando o caso já aconteceu e é grave, 
como  o  recente  caso  da  hantavirose.  Disse  que  a  Prefeitura  Municipal,   por  seus 
funcionários  da  área  de  zoonose,  deveria  tomar  as  providências,  pois,  só  ele,  vem 
apresentando o problema há três meses, através de proposições.  Lembrou ainda que o 
pátio  da  mesma  unidade  escolar,  único  local  de  lazer  dos  alunos,  encontra-se  em 
lamentável situação diante de tantas valetas, caso que se resolveria com a instalação de 
uma simples calha. Por fim, declarou não entender se o pedido não é atendido por partir 
dele, mas, se for o caso, espera que o Sr. Presidente cobre a solução junto aos Secretários 
Municipais de Educação e de Saúde, além de cobrar do próprio Prefeito Municipal. O VER. 
SÉRGIO DOS SANTOS,  reportando-se  à  notícia dada  pelo  Nobre  Par  Jair  dos  Santos, 
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parabenizou  o  Deputado  Federal  Ricardo  Izar  por  conseguir  verba  para  a  Associação 
Caminhando Juntos,   composta por  pessoas  honestas  e  trabalhadoras  que  merecem o 
apoio dos políticos. Enfatizou que o pouco que ele conseguiu será de grande importância 
para as crianças e,  com certeza,  será bem aplicada por aquela entidade. Disse que há 
deputados que conseguem recursos de até duzentos mil reais, mas, “o dinheiro some pelo 
ralo” e ninguém sabe para onde foi, enquanto os vinte mil reais que conseguiu agora, é 
certeza de ser bem aplicado. Também apoiou a manifestação daquele colega acerca do 
Centro Esportivo, declarando-se como testemunha de que foi solicitado segurança e não 
fechamento, pois à noite,  o local “fica à Deus dará”, gerando,  inclusive, reclamações de 
mães que tomaram conhecimento de que o local é freqüentado por pessoas que “vão puxar 
fumo” e, se contar com segurança, isso não mais ocorrerá. Aproveitou para dizer que os 
policiais  da  cidade  deveriam combater  mais  o  uso  de  drogas,  pois  há  muitos  usuários. 
Parabenizou  a  Secretaria  Municipal  de  Esporte  por  apoiar  o  Simpósio  Internacional  de 
Esportes, que acontece nesta cidade no período de vinte e seis a trinta de novembro, sem 
nenhum custo para a Prefeitura Municipal, esperando seja benéfico para Salesópolis. Disse 
que, na próxima sessão, apresentará requerimento ao Sr.  Prefeito  Municipal,  solicitando 
cópia  do  contrato  firmado  para  o  asfaltamento  das  ruas  do  Bairro  Totozinho,  pois 
acompanhou  uma parte  e constatou  massa asfáltica  e não  asfaltamento,  serviço  que é 
diferente e bem mais demorado. Pretende saber o custo da obra e o serviço realmente 
contratado,  sendo fiscalizador do povo. Ressaltou que, há muito, vem falando e repetindo 
sobre  a falta  de medicamentos no Posto de Saúde,  lamentando faltar  este produto tão 
necessário,  enquanto  o  mesmo  setor  fez  uma  compra  superfaturada  de  televisores, 
aparelhos de dvd’s e vídeos cassete. Relatou que há um morador do Bairro Ribeirão do 
Pote que é carente e não consegue o remédio que necessita, nem no Posto de Saúde, nem 
no Fundo Social, este último, entrega apenas uma unidade por solicitante. Reiterou ainda 
que se o Sindicato quer realmente trabalhar em benefício dos funcionários sempre terá seu 
apoio, contudo,  lembrou haver lei dispondo sobre a obrigatoriedade de reajuste salarial 
anual.  Informou  que  os  funcionários  deste  Legislativo  têm  seus  salários  reajustados 
anualmente,  por  conta  desta  lei,  mas,  até  o  momento,  os  funcionários  da  Prefeitura 
Municipal não foram beneficiados por esta lei. Ressaltou que toda lei deve ser cumprida e 
esta, especialmente, independentemente do abono concedido e recentemente incorporado 
ao  salário.  Comprometeu-se  a  encaminhar  uma  proposição  ao  Sr.  Prefeito  Municipal, 
solicitando o reajuste e acerto da reposição inflacionária atrasada. Também reclamou a falta 
de limpeza dos córregos, citando como exemplo, o do Bairro José Cândido, onde a água 
está verde, expondo todos os moradores aos riscos da dengue. Questionou se esperarão 
morrer  alguém e as notícias serem publicadas nos jornais  e  televisão, como o caso da 
hantavirose,  para depois tomarem providências. Também lembrou o caso da Travessa Braz 
Torraga que, há muito, a limpeza é solicitada, vem sendo alvo de reclamos populares, mas, 
até o momento, nada foi feito. Disse considerar o Prefeito Rafael uma pessoa muito boa, 
entretanto,  é  mal  assessorado,  precisando  reavaliar  seu  quadro  de  secretariado.  Citou 
como outro exemplo de mau assessoramento, a unidade escolar do Bairro do Chá, cujo 
problema ocorre  há  muito  e  não  se  resolve.   Atribuiu  estes  problemas ao  secretariado 
formado  por  pessoas  aposentadas,   enfatizando   que   deveria   contratar   pessoas   que 
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realmente queiram trabalhar em prol do município e não só assumam cargos para  pegar 
lugar dos outros. Acrescentou que, se recebessem seus salários e realmente trabalhassem, 
não seria necessário que os Vereadores usassem a tribuna, por tantas vezes, para expor as 
críticas  constantes  acerca  de  pequenos,   porém,   importantes  serviços  que  não  são 
realizados. Disse que está no quinto mandato e, enquanto estiver no cargo de Vereador, 
estará trabalhando em prol do povo, citando a situação do  “Loteamento do Carmona”,  o 
único  regularizado,   mas  ainda  assim  não  tem  iluminação  pública,  muito  embora  os 
moradores paguem a taxa obrigatória na conta de energia elétrica. Concluiu dizendo que 
moradores  daquele  loteamento  foram  assaltados  e  nenhuma  providência  foi  adotada, 
fazendo com que os Vereadores passem até vergonha porque o Sr. Prefeito Municipal não 
administra como deve. 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 26 de Novembro de 2007.

PRESIDENTE :

1º SECRETÁRIO :    AUSENTE

2º SECRETÁRIO :

A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
03 de Dezembro de 2007. 
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