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ATA DA 34ª  SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 03 de Dezembro de 2007 - 3º Período da 14ª Legislatura. Aos 
três  dias  do  mês  de  Dezembro  do  ano  dois  mil  e  sete,  no  edifício  sede  deste  Poder 
Legislativo,  realizou-se  a  Trigésima  Quarta  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.  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 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: MENSAGEM Nº 1.006/07 do Poder Executivo, encaminhando o PROJETO DE 
LEI Nº 033/07 (Dispõe sobre a Permuta e dá outras providências) – desp.: Aguarde-se os 
pareceres  das  comissões  competentes;  PROJETO  DE  LEI  Nº  032/07  (Dispõe  sobre 
alterações na redação do Artigo 1º da Lei Nº 1.333, de 06 de setembro de 2001, e dá outras 
providências),  do  Ver.  Claudinei  José  de  Oliveira  –  desp.:  Às  Comissões  de  Justiça  e 
Redação  e  de  Finanças  e  Orçamento;  REQUERIMENTOS  solicitando  ao  Sr.  Prefeito 
Municipal Nºs: 087 – Informações diversas acerca da obra da quadra coberta do Bairro do 
Fartura; 088 – Informar quais ruas receberão recapeamento asfáltico, nesta primeira fase, 
empresa responsável e enviar cópia da planilha de custo e informar quais obras realmente 
serão realizadas, ambas do Ver. Claudinei José de Oliveira; 091 – Informar quais critérios a 
Administração  Municipal  adotou  neste  ano,  para  escolher  e  contratar  Professores  e 
Diretores de EMEI’s e EMEF’s e quais utilizará para o ano de 2008, bem como que envie a 
lei que estabelece tais critérios e os motivos de possíveis alterações, do Ver. Jair dos Santos 
– desps.: Aprovados, encaminhe-se; MOÇÃO Nº 010/07 – DE PROTESTO às autoridades 
responsáveis pelo Setor de Trânsito neste município, ante a morosidade na expedição de 
documentos e emplacamento de veículos, causando grandes problemas e prejuízos aos 
salesopolenses que necessitam de serviços, do Ver. Jair  dos Santos – desp.: Aprovada, 
encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  233 – Viabilizar junto 
à  Empresa  Bandeirante,  a  regularização  da  travessa  localizada  entre  as  Ruas  XV  de 
Novembro, Vinte e Oito de Fevereiro e Santa Maria, oficializando-a como via pública, para, 
em seguida, realizar as benfeitorias necessárias, do Ver. Mário Barbosa Pinto e outros; 234 
– Interceder junto ao Comando Policial Militar Regional, solicitando aumento do efetivo, bem 
como  a  realização  de  blitz,  iniciando-se  no  mês  de  dezembro  e  se  estendendo  até  o 
Carnaval de 2008, do Ver. Claudinei José de Oliveira; 235 – Implantar legislação ampliando 
o  período  de  licença  gestante  de  quatro  para  seis  meses  na  Administração  Pública,  à 
exemplo de alguns municípios e do que já tramita na esfera federal,  do Ver. Sérgio dos 
Santos - desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente;  ATO DA MESA Nº 005/07 – Dispõe 
sobre a devolução ao Poder Executivo, de bens móveis do Poder Legislativo e dá outras 
providências (veículos VW Santana e Gol 1.6 Power e seus acessórios) – desp.: Arquive-se, 
Plenário  ciente;  COMUNICADOS:  do  Ministério  da  Educação  –  sobre  a  liberação  de 
recursos financeiros no valor de R$ 36.131,96, referente a 
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11ª Parcela do FNDE;  da Câmara dos Deputados – sobre os recursos do Orçamento da 
União destinados a este município, no mês de Novembro/07, no valor de R$ 64.509,85; 
OFÍCIOS Nºs:  394/07  da  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,   informando a celebração do 
Contrato  de  Repasse  de  Recursos  do  Orçamento,  no  valor  de  R$  68.250,00  para 
Sinalização Turística; 315/07 do Deputado federal Silvio Torres, informando que destinou, 
através de emenda parlamentar individual  ao Orçamento Geral da União, o valor de R$ 
150.000,00 para infra-estrutua urbana neste município – desps.: Arquive, Plenário ciente. 
Terminada a leitura, o Sr. Presidente concedeu a  palavra  aos  Nobres Edis inscritos.  O 
VER. JAIR DOS SANTOS justificou oralmente seu Requerimento Nº 91,  esclarecendo  que 
o apresentou com o objetivo de evitar injustiças nas contratações. Em seguida, justificou 
sua Moção Nº 10, enfatizando que esta reclamação é antiga, contudo, esclareceu que, sua 
intenção ao apresentar esta proposição não é criticar o Sr. Prefeito Municipal, Delegado de 
Polícia ou outros envolvidos, mas, provocar uma discussão acerca da problemática, para 
que esta leve à busca de soluções. Disse ainda que há reclamações, inclusive, dos próprios 
funcionários que trabalham no emplacamento de carro,  haja vista a constante falta do lacre, 
quando não é da plaqueta e, com isso, há documentos que demoram até trinta dias para 
serem  liberados.  Requereu  o  apoio  dos  Nobres  Pares,  assinando  a  referida  moção  e, 
finalizando, reconheceu tratar-se de um problema estrutural, que envolve várias pessoas, 
portanto, um conjunto de problemas a serem resolvidos.  O  SR. PRESIDENTE  disse que 
esta Casa de Leis também enfrentou problemas para emplacar os novos veículos e ele 
próprio  contatou  o  Dr.  José  Carlos  dos  Santos  Alvarenga  –  Delegado  de  Polícia  Civil, 
buscando uma solução. Acrescentou que, na oportunidade,  ele o esclareceu que, durante 
suas férias, o Delegado que o substituiu acelerou o processo de informatização do Setor de 
Trânsito,  mas,  ainda  assim,  faltam  providências  para  que  funcione  à  contento.  O  Sr. 
Presidente declarou-se inconformado por ter que esperar duas semanas para emplacar os 
carros deste Legislativo, cujos documentos estavam todos corretos, mas o Dr. Alvarenga 
justificou que tal serviço não compete aos funcionários daquela delegacia, mas à Prefeitura 
Municipal, que deveria ceder um funcionário para este fim. Esclareceu ainda que, segundo 
aquele  delegado,  os  atuais  responsáveis  pelo  emplacamento  dos  veículos,  não  fazem 
plantão  diário  e,  para  não  lhes  prejudicar  as  funções  próprias  do  cargo,  atendem  as 
questões  do  trânsito  em  apenas  um  dia  da  semana.  Diante  de  tais  circunstâncias,  o 
proprietário do veículo tem os documentos nas mãos mas, não pode usá-lo devido à falta da 
placa, o que gera as inúmeras e constantes reclamações. Por fim, informou que levou o 
caso à Prefeitura Municipal e de lá, saiu com a informações de que um funcionário será 
designado para o Setor de Trânsito, portanto, os trâmites necessário estão em andamento. 
Prosseguindo com a ordem de inscrição, concedeu a palavra ao  VER. CLAUDINEI JOSÉ 
DE OLIVEIRA,  que iniciou dizendo ter visto publicado em alguns jornais, sobre o aumento 
de  efetivo policial  na Região  do Alto  Tietê.  Disse  esperar  que  Salesópolis  também seja 
beneficiada,  motivo pelo  qual  apresentou a Indicação  Nº 234.  Informou que Salesópolis 
ajuda a Polícia Militar  e espera o retorno,  assim como os demais municípios da região. 
Enfatizou também a necessidade de implantar a Patrulha Rural face à grande extensão da 
área rural de Salesópolis,  comparável, apenas, com o município de Cunha/SP. Justificou 
oralmente seu  Requerimento Nº  088,  cujas  informações  e  documentos  solicitado  visam 
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facilitar  o  acompanhamento  das  obras  e  responder  aos  inúmeros  questionamentos 
populares.  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 informou  que  está  elaborando  dois  trabalhos  para  a 
próxima sessão, sendo um deles acerca do PSF – Programa de Saúde da Família que, 
embora  tenha  implantado  no  Posto  de  Saúde  deste  município,  ainda  precisa  visitar  os 
bairros  rurais,  facilitando  o  acesso  a  todos.  Solicitou  aos  Nobres  Pares  que  a  ajudem, 
lutando para conseguir uma unidade móvel de saúde para este programa que beneficiará os 
moradores dos bairros mais distantes e os que têm dificuldades de locomoção. Disse que o 
outro,  refere-se à Creche Municipal,  cujas crianças foram transferidas para um local de 
difícil  acesso e,  sendo o problema da estrutura predial  resolvida, pretende empenhar-se 
para  que  outras  unidades  sejam  construídas,  especialmente,  no  Distrito  do  Remédio  e 
Bairro do Fartura.  O VER. SÉRGIO DOS SANTOS disse que esteve,  no Bairro Totozinho 
Cardoso, atendendo convite dos moradores para visitar as obras de asfaltamento, quando 
constatou que já existem rachaduras no asfalto novo. Esta situação o incentivou a solicitar o 
contrato firmado entre a Prefeitura e a empresa responsável pela obra, para cobrar seu 
refazimento, se isso for necessário. Lembrou, inclusive, que há lei municipal dispondo sobre 
a responsabilidade da empresa nos problemas conseqüentes do mau serviço.  Esclareceu 
que a massa asfáltica  colocada naquele bairro é muito  fina e,  certamente,  não resistirá 
sequer ao peso de um caminhão, motivando ainda a fiscalização e acompanhamento que 
evitam  maiores  prejuízos  à  população.   Comentou  que  alguns  funcionários  públicos  o 
procuraram,  reclamando  da  Portaria  baixada  pelo  Prefeito  Municipal  acerca  da 
apresentação de  Atestado  Médico  por  funcionários.  Enfatizou  que Atestado  Médico  não 
pode ser contestado,  é garantido por lei e ninguém pode colocar em dúvida a assinatura do 
médico, portanto, não pode ser  impugnado. Disse que também apresentará requerimento 
sobre  a  Creche  Municipal,  pois  quer  saber  quais  providências  o  Prefeito  Rafael  vem 
adotando com relação ao prédio interditado. Acrescentou que a desativação daquele prédio 
teve  como conseqüência  o  aluguel  de  outro,  com valor  alto,   que  deve  ser  motivo  de 
preocupação para a Prefeitura que tem seus recursos escassos. Finalizando, comunicou 
que  é  pré-candidato  à  presidência  deste  Legislativo  para  o  exercício  de  2008.  O  VER. 
MÁRIO BARBOSA PINTO reclamou que, há um mês, esteve em reunião com o Secretário 
Municipal de Saúde, para discutir e solucionar os problemas da área, dentre eles, as filas 
para agendamento no Posto de Saúde, mas, até o momento, nenhuma solução foi adotada. 
Disse também que, vários munícipes o procuraram reclamando esta e outras situações e, 
um deles,  declarou-se  indignado  com  a  situação  das  filas,  pretendendo  formalizar  sua 
reclamação ao Secretário Municipal de Saúde.  O orador relatou que este último, disse ter 
chegado às cinco horas da madrugada e esperou até as sete horas, quando o Posto de 
Saúde abriu,  mas,  chegando a sua vez,  a  atendente informou que as vagas tinham se 
esgotado.  Diante  desta  situação,  perguntou-lhe  como  agir,  obtendo  como  resposta  que 
deveria reclamar à Diretoria. O orador disse que, enquanto representante do povo, também 
reclama e acredita que outras medidas devem ser adotadas, afinal, aquele senhor veio da 
zona rural, perdeu seu dia de serviço e não resolveu seu problema, entretanto,  há inúmeros 
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outros que enfrentam situação igual e que, sequer têm coragem de reclamar. Citou ainda o 
problema exposto por outra pessoa que, por três vezes,  levou à Santa Casa local,  seu 
padrasto que passava mal,  o qual foi  examinado e dispensado pelo médico. Por último, 
mais uma vez o levou à consulta médica, o qual foi internado e, depois de uma semana, 
veio à óbito, levantando em toda família, o questionamento acerca dos motivos pelos quais 
o  paciente  não  foi  encaminhado  à  hospitais  da  região,   com  maiores  recursos,   para 
socorrê-lo. Não bastassem estes casos, disse ainda que o Posto de Saúde do Distrito do 
Remédio,  há  três  meses,  não  dispõe  de  seringa,   entre  outros  medicamentos,  o  que 
também gera reclamações constantes da população. Reportando-se à Área de Segurança, 
disse que, há três meses, apresentou indicação acerca da importância da Ronda Escolar, 
especialmente, em frente à EMEF Mestra Henriqueta e às duas unidades do Jardim Nídia, 
sugerindo ainda que, diante da falta de viatura,  seja designado apenas um policial para 
organizar  o  trânsito  nos  horários  de  entrada  e  saída,  o  que  acredita,  evitará  diversos 
acidentes.   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 03 de Dezembro de 2007.

PRESIDENTE :

1º SECRETÁRIO :

2º SECRETÁRIO :

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