ATA DA 5ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 17 de Março de 2008 - 4º Período da 14ª Legislatura. Aos
dezessete dias do mês de Março do ano dois mil e oito, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Quinta 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 – 2ª Secretária. 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: OFÍCIO Nº
079/08 do Poder Executivo, encaminhando o BALANCETE FINANCEIRO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro/08 – desp.: À
Comissão de Finanças e Orçamento; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito
Municipal Nºs: 006 – Agendar uma reunião a fim de que os Poderes Executivo e Legislativo
desta cidade, juntamente com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Empresa
Bandeirante Energias do Brasil discutam e resolvam sobre a imposição do DUSM que, para
atender os pedidos de ligação de energia elétrica nesta cidade, obriga os interessados a
requerer documento de liberação, e que o Prefeito Rafael, enquanto membro da AMAT,
priorize o assunto junto aos demais Prefeitos, solicitando apoio e, se necessário, até mesmo
a intercessão, a fim de resolver este problema definitivamente; 007 – Informar qual medida
o Poder Executivo adotou perante os prefeitos que deixaram dívidas das suas
administrações, responsabilizando-os pelas por elas e pelas obras inacabadas e, se o valor
destas dívidas é de conhecimento público; 008 - Informar se nossa cidade será
contemplada com os Cursos Técnicos Estaduais que, segundo publicação jornalística,
existem 4.417 vagas para novos cursos, e quais procedimentos foram ou serão adotados
para tal implantação, todos do Ver. Claudinei José de Oliveira e; 009/08 – Esclarecer o
motivo de tanta demora na conclusão da obra da Escola do Bairro dos Pintos e o novo
prazo para sua entrega, do Ver. Mário Barbosa Pinto e outros - desps.: Aprovados,
encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 049 – Determinar ao
setor competente, apreender os cães que andam soltos pelas ruas do Distrito do Remédio,
dos Vers. Angelino Rodrigues e Claudinei José de Oliveira; 050 – Determinar à Secretaria
Municipal de Planejamento e Obras, efetuar estudos objetivando o asfaltamento do trecho
que se inicia a Estrada da Barra, no cruzamento com a Avenida Professor Adhemar Bolina,
até, ao menos, a primeira curva desta, do Ver. Sérgio dos Santos; 051 – Realizar uma
reunião com o Setor Municipal de Obras, objetivando a elaboração de um Cronograma de
Trabalho de manutenção das estradas rurais, a ser divulgado na imprensa local, junto às
associações de bairro, escolas e igrejas rurais, do Ver. Claudinei José de Oliveira – desp.:
Encaminhe-se, lidas no Expediente; PARECERES CFO Nºs 004/08, relativo ao Balancete
da Prefeitura Municipal de Salesópolis, referente aos meses de Outubro, Novembro e
Dezembro/07, e 005, 006 e 007/08, respectivamente, relativo aos Balancetes da Câmara
Municipal de Salesópolis, referente aos meses de Novembro/07, Dezembro/07 e
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Janeiro/08 – desps.: Aguarde-se os Pareceres do Egrégio Tribunal de Contas do Estado
para então emitir os pareceres finais e conclusivos; BALANCETE FINANCEIRO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE SLAESÓPOLIS, referente ao mês de Fevereiro/ 08 – desp.: À
Comissão de Finanças e Orçamento; OFÍCIO Nº 013/2008, do Deputado Estadual Donisete
Braga, informando que o Projeto de Lei Nº 395/2005 que garante o repasse de verbas para
o Fundo de Melhoria das Estâncias recebeu parecer favorável da Comissão de Finanças e
Orçamento da Assembléia Legislativa, devendo ser apreciado em breve pelo Plenário,
sugerindo empenho dos Vereadores desta Casa junto aos Deputados que votarão;
COMUNICADOS sobre a liberação de recursos: do Ministério da Saúde: sendo dois no
valor de R$ 600,00 cada – competências 01 e 02/2008 – ambos para Pagamento de Ações
Estruturantes de Vigilância Sanitária – desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a
leitura, o Sr. Presidente concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER.
CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA iniciou justificando oralmente seu Requerimento Nº 06 e,
dirigindo-se ao sr. Presidente, solicitou unir esforços junto às Câmara Municipais da região,
a fim de fortalecer esta luta que é de todos. Também justificou seu Requerimento Nº 07,
enfatizando que o atual Prefeito Municipal paga incontáveis parcelas de dívidas de
administradores anteriores, portanto, deve responsabilizá-los pelos prejuízos que afetam
toda população. Sobre o Requerimento Nº 08, o orador lamentou que Salesópolis não seja
contemplada até o momento, enquanto outras cidades já foram. Quanto à sua Indicação Nº
51, lembrou que o problema das estradas rurais é geral e até regional, mas, merece
atenção especial e, finalizando, disse que, por isso, sugeriu que, a partir de abril, época de
estiagem, seja elaborado um cronograma de recuperação das estradas a ser divulgado a
todos interessados. O SR. PRESIDENTE garantiu que tomará as medidas, o mais rápido
possível, unindo forças junto às demais Câmaras Municipais, a fim de resolver os
problemas de ligação de energia elétrica, alvo do Requerimento Nº 06 do Ver. Claudinei
José de Oliveira. Retomando com a ordem de inscrição, o Sr. Presidente concedeu a
palavra ao VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR que iniciou reportandose ao OF Nº 13/08 do Deputado Estadual Donisete Braga, incentivando todos os Nobre
Pares a empenharem-se junto a seus representantes na Assembléia Legislativa, a fim de
que o Projeto de Lei Nº 395/05 mencionado seja aprovado. Lembrou que, no ano passado,
ocupando a presidência deste Legislativo, oficiou todos os Deputados Estaduais, solicitando
apoio para o repasse de verbas pertinentes à condição turística desta cidade. Disse que o
Estado deve rever a situação com urgência, pois a retenção destes recursos está
dificultando a vida deste e de outros municípios, que não têm mais de onde tirar recurso
para obras prioritárias. Por fim, reportou-se à EMEF do Bairro dos Pintos, assunto tratado
no Requerimento Nº 09, dizendo ter acompanhado de perto a situação e, em visita à obra,
junto ao representante da empreiteira responsável, este prometeu conclui-la em vinte dias,
contudo, espera que o prazo seja cumprido, já que o cronograma de trabalho está muito
atrasado. Passando a presidência ao Vice-Presidente, Ver. Mário Barbosa Pinto, o VER.
VANDERLON OLIVEIRA GOMES também reportou-se ao Requerimento Nº 09, dizendo não
poder aceitar que uma empresa seja contratada para uma obra, que deveria ser entregue
no dia dez de dezembro passado e, estando em março do ano seguinte, em pleno período
escolar, ainda não a concluiu, prejudicando toda comunidade escolar. Lamentou que o
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contrato não foi cumprido, bem como que o Sr. Prefeito Municipal não tenha cumprido sua
parte no pagamento, em total prejuízo dos alunos. Por fim, disse que há muita madeira,
prego e mato crescente em frente a escola e, segundo informações, até cobras se vê
constantemente naqueles arredores, tudo o que expõe crianças à sérios riscos. Retomando
a presidência e não havendo mais oradores inscritos, o Sr. Presidente passou para a
ORDEM DO DIA e, não estando presente o ex-Prefeito Municipal, Sr. Francisco
Rodrigues Corrêa ou seu Procurador, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretário que
procedesse a leitura do Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado e do Parecer
Conclusivo da Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa, relativos às Contas e
Balanço da Prefeitura Municipal de Salesópolis, do exercício de 2003. Terminada a leitura,
o Sr. Presidente informou que a palavra seria franqueada, primeiramente, ao VereadorRelator, em seguida ao ex-Prefeito ou seu Procurador devidamente credenciado, os quais
contariam, cada um, com duas horas para manifestação e, após, os demais Vereadores
teriam vinte minutos cada um, para também se manifestarem. Ato contínuo, concedeu a
palavra ao Ver. Sérgio dos Santos, na condição de Relator do Parecer Final e Conclusivo
da Comissão de Finanças e Orçamento. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS agradeceu os
Assessores Jurídico e Contábil deste Legislativo, assim como os Vereadores Vanderlon
Oliveira Gomes e Mário Barbosa Pinto, respectivamente, Secretário e Membro da Comissão
de Finanças e Orçamento do exercício de 2007. Disse que estiveram juntos desenvolvendo
os trabalhos relativos às contas municipais de 2003 e, juntos decidiram os constantes do
parecer. Concluiu ressaltando que, na decisão da referida comissão, não houve qualquer
perseguição política, seu membros, com apoio dos Nobres Assessores, decidiram apenas
acompanhar o Parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Concluída a
manifestação do relator, o Sr. Presidente novamente registrou a ausência do ex-Prefeito e/
ou seu procurador e, dando prosseguimento aos trabalhos, concedeu a palavra aos demais
Vereadores. O VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR esclareceu que esta
sessão de julgamento das contas do ex-Prefeito Municipal, Sr. Francisco Rodrigues Corrêa,
e o parecer lido pelo Sr. 1º Secretário, deixa claro que houveram abastecimentos irregulares
nas viaturas da Polícia Civil, lembrando que este mesmo erro foi cometido e alertado no ano
anterior, assim como houveram outros. Ressaltou que, nesta data, o ex-Prefeito poderia
estar nesta Casa, usando o local que lhe foi reservado e fazer sua defesa ou enviar um
Procurador, mas, preferiu omitir-se. Diante desta situação, sugeriu aos Nobres Pares que
considerem esta atitude para decidir, enfatizando que deveriam seguir o Relatório da
Comissão de Finanças e Orçamento, negativando as contas daquele ex-Prefeito. Ninguém
mais se manifestando, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a
leitura do PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 003/07, relativo às Contas Municipais
do Exercício de 2003. Terminada a leitura, foi a referida matéria submetida à votação,
sendo aprovada por unanimidade. 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. CLAUDINEI
JOSÉ DE OLIVEIRA parabenizou todas as escolas pelo Desfile Cívico, realizado no último
dia quinze, enfatizando a importância dos temas abordados: imigração japonesa e meioambiente. Enalteceu o trabalho do Professor Caetano Antonio de
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Camargo, maestro da Corporação Musical São José de Salesópolis, popularmente
conhecida como “Banda de Salesópolis” e, especialmente, por resgatar a Fanfarra de
Salesópolis, apresentada neste último desfile, através da EE Ver. Elisiário Pinto de Moraes,
onde ele é o diretor. Disse que pretende propor aos demais Pares, em reconhecimento
deste salesopolense, homenageando tanto ele quanto a Banda Municipal, pois, destaques
assim devem ser reconhecidos em atividade. Declarou ainda que, na oportunidade,
pretende também recordar e homenagear aqueles que integraram, no passado, a
Corporação Musical São José e, por fim, dirigiu-se ao Sr. Presidente, sugerindo que esta
Casa parabenize todas as escolas pelo excelente desfile que apresentaram no último dia
quinze. O VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR também parabenizou a
Secretaria Municipal de Educação e Cultura pelo brilhante desfile cívico, registrando seus
aplausos também ao cantor Silvio Brito, que se apresentou, à noite daquele mesmo dia,
sob chuva, à população salesopolense. Enalteceu os demais shows apresentados e
finalizou elogiando e parabenizando os Festeiros desta Festa de São José, o Padroeiro
desta cidade. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO iniciou dirigindo-se ao Sr. Presidente,
solicitando-lhe tomar as providências necessárias para que seja feita urgente manutenção
na entrada da EMEI do Bairro do Fartura. Disse que as mães têm que arregaçar suas
calças e pegar seus filhos no colo para conseguir colocá-los dentro da escola. Lamentou a
situação e questionou se não seria preferível fechar as portas daquela unidade escolar e
esperar a temporada de chuvas passar. Reportando-se à condição do asfalto do Bairro do
Bragança, o orador disse ter acompanhado, juntamente com os Nobres Pares Deise
Aparecida Corrêa Duque e Vanderlon Oliveira Gomes, as obras quando realizadas e, vêm
sendo cobrados pela população, sobre a situação em que se encontra aquele asfalto.
Lembrou que, na época, alertaram o Sr. Prefeito Municipal e solicitaram fiscalização, mas,
apenas dez meses após a conclusão, notaram que aqueles únicos mil metros de asfalto
colocados já está trincando e, em outros lugares, saindo placas, o que tem indignado os
moradores e usuários das vias. Lamentou o fato e disse esperar que a empresa
responsável seja acionada a fazer os reparos necessários. Lembrou a construção do
calçadão da Rua XV de Novembro que teve que refazer, desperdiçando tempo, material e o
tão difícil recurso financeiro, portanto, diante das inúmeras obras que vem se realizando na
cidade, espera que a Administração Municipal determine uma fiscalização mais séria. Citou
como exemplo, a rua da Creche Municipal, onde estão colocando bloquetes, necessitando
de fiscalização rígida, pois nela passarão muitos caminhões pesados e carregados e, se
não fizer um serviço bem feito, será mais uma obra que, em breve, necessitará de reparos,
portanto, novo prejuízo à Administração Municipal. Declarou esperar que o Sr. Presidente
envide esforços junto ao Sr. Prefeito Municipal e Secretário Municipal de Obras para
designarrem um fiscal para as obras em andamento, evitando desperdício das verbas tão
difíceis de conseguir. Passando novamente a presidência ao Vice-Presidente, Ver. Mário
Barbosa Pinto, o VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES expôs fotos da situação do asfalto
do Bairro do Bragança, já comentado pelo orador que o antecedeu, lembrando que este
asfalto foi colocado em meados de 2007. Enquanto as fotos eram visualizadas por todos os
presentes, o orador mostrava as rachaduras do asfalto e os locais onde já nem conta mais
com este pavimento. Lembrou que já existe lei dispondo sobre a obrigatoriedade das
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empresas em refazer o serviço mal feito e, se não é cumprida, é o dinheiro público que está
sendo jogado fora, portanto, as providências devem ser mais drásticas. Reportando-se
também ao Desfile Cívico, parabenizou as escolas, através das suas diretoras, vicediretoras, professores e alunos, enfatizando que foi muito bonito e elogiado por todos.
Declarou-se triste em lembrar que, em 2006, a maioria dos Vereadores estiveram na EMTU
– Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, quando seu diretor prometeu a
construção de coberturas nos pontos de ônibus, mas, até o momento, nada mais se ouve
falar sobre o assunto, demonstrando o total descaso para com esta cidade. Lamentou que
Salesópolis sempre fique por último nos mais diversos atendimentos e, neste caso,
prejudicando os usuários do transporte coletivo que têm ficado sob chuva, diariamente, face
a mais uma promessa não cumprida. Por fim, parabenizou os moradores do Bairro dos
Buenos, por fundarem a Associação Amigos do Bairro, unindo esforços para lutar pelos
benefícios comuns, informando que seu primeiro presidente é o Sr. Murilo, enfatizando que
todos merecem apoio e respeito desta Casa de Leis. Retomando a presidência, 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 17 de Março de 2008.
PRESIDENTE

:

1º SECRETÁRIO :
2ª SECRETÁRIA :
A Ata supra foi lida e ________________ em Sessão Ordinária, realizada em
24 de Março de 2008.

