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 ATA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 25 de Fevereiro de 2008 - 4º Período da 14ª Legislatura. Aos 
vinte e cinco dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e oito, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis 
sob a presidência do Vereador Vanderlon Oliveira Gomes e secretariada pelos Edis Jair dos 
Santos – 1º Secretário, e Deise Aparecida Corrêa Duque – 2º Secretário.  Às quinze horas,  
horário regimental, a Sra. 2ª Secretária 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: MENSAGENS 
Nºs 1.011/08 do Poder Executivo, encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 004/08 (Dispõe 
sobre acréscimos de Peças de Planejamento no PPA – Lei 1.451 de 07/12/2005, e na LDO 
– Lei 1.518, de 19/09/2007 e dá outras providências) – desp.: Aguarde-se os pareceres 
competentes; MOÇÃO Nº 002/08 – DE CONGRATULAÇÕES aos Artistas Populares de 
Salesópolis, os Senhores José Bento dos Santos, Egídio Corrêa da Silva e João Moraes 
Filho, conhecidos integrantes do Trio Rei do Ouro, Prata Fina e Ouro Verde, que, com 
talento, abrilhantaram o “Festival Canta Galo”, realizado em Mogi das Cruzes, onde 
competiram com vários artistas sertanejos do Alto Tietê e obtiveram o significativo 3º lugar, 
fato esse que enaltece e prestigia a nossa cultura musical de raiz, do Ver. Mário Barbosa 
Pinto e outros – deps.: Aprovada, encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito 
Municipal Nºs:  027 – Determinar a limpeza do Córrego do Bairro do Fartura, principalmente, 
nas proximidades da Avenida Victor Wuo e fundos do Campo de Futebol da Sociedade 
Esportiva Salesopolense; 028 – Incluir no Projeto de Recapeamento Asfáltico, previsto para 
o Bairro do Fartura, as Ruas Benedito Rodrigues da Cunha – até o Reservatório de água da 
Sabesp, e Benedito José Lopes, ambas do Ver. Jair dos Santos; 029 – Interceder junto ao 
Banco Itaú, solicitando a implantação de um caixa 24 Horas em nossa cidade; 030 – 
Interceder junto ao Bradesco, objetivando ampliar em uma hora o atendimento ao público, 
abrindo suas portas a partir das 10 horas; 031/08 – Determinar ao setor competente, a 
realização de estudos objetivando a construção de um prédio para o Setor de Ortopedia, 
anexo ao que será construído para abrigar o novo Centro Municipal de Fisioterapia,  ouvindo 
antes, tanto médicos quanto fisioterapeutas e demais técnicos envolvidos, todas dos Vers. 
Claudinei José de Oliveira e Angelino Rodrigues; 032 – Fazer as gestões necessárias junto 
ao Cartório Eleitoral de Santa Branca, objetivando o deslocamento de um funcionário, ao 
menos, uma vez por semana, para atender a população desta cidade, do Ver. Jair dos 
Santos; e 033/08 – Trocar o telhado do prédio da Sociedade Amigos de Bairro do Distrito do 
Remédio, do Ver. Sérgio dos Santos - desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente;  OFÍCIO 
FP ESPECIAL 1/2008 da Frente Parlamentar de Apoio aos Municípios do Vale do Paraíba, 
Mantiqueira e Litoral Norte, agradecendo a presença de membros deste Legislativo nas 
reuniões ocorridas entre os dias 28 e 30 de janeiro e informando que, tão logo recebam o 
requerimento formal, darão andamento aos procedimentos  adequados  à  solução  junto  ao  
órgão  competente   e   ainda   agradecem colaboração para o plano de trabalho, 
declarando-se atentos às novas sugestões; COMUNICADO do Ministério da Saúde: no valor 
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de R$ 2.748,36 – competência 01/2008 – Pagamento de Teto Financeiro de Vigilância em 
Saúde TFVS – desps.: Arquive-se, Plenário ciente.  Terminada a leitura, o Sr. Presidente 
concedeu a  palavra  aos  Nobres Edis inscritos.  O VER. SÉRGIO DOS SANTOS justificou 
oralmente sua Indicação Nº 33, lembrando que, em gestões anteriores, a Prefeitura 
Municipal já investiu naquele mesmo prédio, por considerar que beneficiaria diversos 
munícipes. O VER. JAIR DOS SANTOS iniciou justificando oralmente sua Indicação Nº 32, 
comentando que a apresentou porque conversou com funcionários do Cartório Eleitoral de 
Santa Branca, os quais informaram que basta o Sr. Prefeito Municipal fazer o contato para 
que um funcionário de lá venha, ao menos, uma vez por semana, atender o eleitorado 
salesopolense. Disse que, para treinar um funcionário, o tempo é curto, mas, para liberar um 
funcionário daquele Cartório é possível. Também justificou sua Indicação Nº 28, dizendo 
que ainda não recebeu o projeto de recapeamento solicitado e, por não conhecer a  relação 
das ruas incluídas,  solicita a inclusão das referidas vias públicas. Por fim, justificou sua 
Indicação Nº 27, enfatizando que, com  as últimas chuvas, a água transbordou e assustou 
os moradores daqueles arredores que o procuraram e solicitaram a limpeza urgente do 
referido córrego, a fim de evitar maiores transtornos.  Não havendo mais oradores inscritos, 
o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA e, informou que, apesar da pauta 
anunciada, que previa para esta data a discussão e votação da Proposta de Emenda à 
LOMS Nº 001/07, este Legislativo recebeu o Ofício Nº 053, do Poder Executivo, autor da 
referida matéria, solicitando sua retirada da pauta para melhor análise e futuro reenvio a 
esta Casa, atendendo sugestão do próprio Sindicato da Categoria dos nossos servidores 
municipais e ainda desta Casa. Solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura do 
referido ofício e, em seguida, determinou o arquivamento do processo pertinente.  Não 
havendo mais pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia, o Sr. Presidente comunicou 
que está previsto, para a Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia dezessete de março, o 
julgamento das contas do Poder Executivo de 2003, constante do Processo TC-3078/026/03 
e Processo CM Nº 209/07, que receberam, tanto do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, 
quanto da Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa de Leis, pareceres 
desfavoráveis, a vista de irregularidades observadas nos autos. Em seguida, passou para a 
EXPLICAÇÃO PESSOAL e, conforme livro de inscrição, concedeu a palavra aos 
Nobres Edis inscritos.  O VER. SÉRGIO DOS SANTOS disse que esteve lendo o Jornal 
Folha de Mogi e viu uma notícia de que ele (o orador) e o Presidente deste Legislativo estão 
em atrito. Lamentou a notícia, ressaltando que ao publicar uma matéria no jornal, a pessoa 
deveria saber o que realmente aconteceu. Afirmou que não tem nada contra o Presidente 
deste Legislativo, Ver. Vanderlon Oliveira Gomes, que o relacionamento entre ambos é 
ótimo. Esclareceu que, na última sessão, fez apenas um pedido ao Sr. Presidente que o 
indeferiu, baseando-se no Regimento Interno deste Legislativo, portanto, não houve 
desrespeito entre as partes. Por fim, disse esperar que este esclarecimento acabe com o 
diz-que-diz em torno da matéria. A VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE comentou 
ter conhecimento de que, desde o período da manhã, no trecho da Rodovia SP-88, próximo 
à Fazenda Jaraguá, no Bairro da Grama, pedras e barro estavam  tomando  conta  da  pista,    
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expondo os veículos à sérios riscos. Passando por lá, por volta das dezoito horas, viu o 
funcionário municipal, Renato de Miranda Melo, com o carro da Municipalidade parado e o 
giroflex ligado, além de sinalização na pista, alertando os motoristas, enquanto ele próprio 
retirava as pedras com uma pá. A oradora disse estranhar a situação, já que o serviço 
deveria ser realizado por funcionários do DER. Parabenizou aquele funcionário pelo serviço 
e disse que já o viu pintando faixas de pedestre nas ruas da cidade e, sendo questionado, 
porque fazia aquele serviço durante à noite,  esclareceu que à noite economiza removedor, 
cujo gasto é bem maior durante o dia, devido ao forte sol.  Reportando-se às condições das 
estradas rurais, disse que, nesta data, pela manhã, alguns pacientes do Centro 
Multidisciplinar para Portadores de Necessidades Especiais, onde ela (a oradora) trabalha, 
chegaram atrasados, devido às péssimas condições da Estrada da Nascente, que está 
tomada de crateras. Lamentou o fato, por referir-se à estrada que leva ao ponto turístico 
mais importante desta cidade, a Nascente do Rio Tietê. Por fim, disse esperar providências 
urgentes da Prefeitura Municipal, ao menos, patrolando aquela estrada e a “Estrada da 
Torre”, que se encontra nas mesmas péssimas condições. O SR. PRESIDENTE informou 
que, nesta data, esteve no Setor de Obras e tomou conhecimento de que o serviço na 
Estrada dos Mirandas, referida “Estrada da Torre”, está previsto para o dia seguinte a esta 
sessão e, não havendo mais oradores inscritos, lembrou os Nobres Pares que, no próximo 
dia vinte e oito de Fevereiro, às dezessete horas e trinta minutos, será realizada nesta Casa 
de Leis, a Sessão Solene Comemorativa ao Aniversário de Fundação e Emancipação 
Política de Salesópolis e, em seguida, a Santa Missa na Igreja Matriz. Ato contínuo,  dirigiu-
se aos membros da Comissão de Habitação e Urbanização em conjunto com a Comissão 
de Recursos Naturais e Meio Ambiente, que acompanhem os trabalhos realizados pelo 
Poder Executivo para a aplicação do TAC – Termo de Ajuste de Conduta, objetivando 
solucionar o caso dos loteamentos clandestinos em Salesópolis,  principalmente, o caso do 
“Loteamento do Narciso”, onde o Prefeito já noticiou que iniciou os trabalhos chamando o 
proprietário para, imediatamente, tomar as providências necessárias. 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 25 de Fevereiro de 2008. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  : 
 
2ª SECRETÁRIA  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
03 de Março de 2008.  


