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 ATA DA 8ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 13 de Abril de 2009 - 1º Período da 15ª Legislatura.  Aos 
treze dias do mês de Abril do ano dois mil e nove, no edifício sede deste Poder Legislativo, 
realizou-se a Oitava Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis sob a 
presidência do Vereador Pedro da Fonseca e secretariada pelos Edis Vanderlon Oliveira 
Gomes – 1º Secretário, e Agnaldo Bueno – 2º Secretário.  Às dezenove 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 
sessão anterior.  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: REQUERIMENTOS solicitando ao 
Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 039 – Interceder junto à EMTU, questionando o motivo pelo qual 
os passageiros das vans não recebem o devido comprovante das viagens que lhes garante 
o seguro em caso de acidente e, a partir de quando serão entregues tais comprovantes, do 
Ver. Paulo Arouca sobreira; 040 – Informar se atual Administração está elaborando o Plano 
de Carreira do Funcionalismo Municipal, se não, justificar o motivo, bem como se há 
previsão de reajuste ou correção salarial ao mesmo e quando, o motivo de estar dando 
tratamento prioritário ao projeto de criação de cargos e reestruturação de Secretarias, em 
detrimento ao Plano de Carreira; 041 – Informar quanto foi arrecadado no primeiro trimestre 
deste ano com as taxas aplicadas aos feirantes, se aumentou o número de feirantes, em 
que foi ou será aplicado tal recurso financeiro, em que banco e conta está sendo depositado 
o recurso e sugerindo aplicá-lo no Setor Social para suprir a necessidade de remédios e 
mantimentos às famílias carentes, do Ver. Claudinei José de Oliveira e outros – desps.: 
Aprovados, encaminhe-se; MOÇÃO Nº 002/09 – DE CONGRATULAÇÕES ao Dr. João 
Roque Américo, por sua assunção ao honroso cargo de Delegado Seccional de Polícia de 
Mogi das Cruzes-SP, um dos mais importantes do Alto Tietê, face o grande contingente de 
população que abrange o trabalho da referida delegacia, do Ver. Pedro da Fonseca – desp.: 
Aprovada, encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 117 – 
Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias, solicitando uma vistoria para analisar os 
riscos dos fios de alta tensão emaranhados nas árvores em frente ao Cemitério Municipal, e 
nos retornar sobre a decidida medida, a fim de informarmos os munícipes que tem os 
perigos, do Ver. Pedro da Fonseca; 118 – Analisar e enviar à apreciação e deliberação 
deste Legislativo, em forma de Projeto de Lei, o anteprojeto de Lei que anexa, 
regulamentando a contratação, por tempo determinado, para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público, nos termos do Inciso IX do Artigo 37 da 
Constituição Federal, e dá outras providências, do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes; 119 – 
Interceder junto à Secretaria Estadual de Saúde, objetivando a construção de uma Sala de 
Fisioterapia para atender os pacientes do Distrito dos Remédios e arredores, dos Vers. 
Angelino Rodrigues e Sérgio Aparecido Feliciano de Sá; 120 – Interceder junto à Nextel 
Telefonia, objetivando a instalação de uma Torre via rádio neste município; 121 – Interceder 
junto às Empresas Telefônica e Bandeirante Energias, objetivando, respectivamente, a 
instalação de um Orelhão  e  de  uma  luminária  no  poste  existente  na Estrada São  João, 
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Bairro dos Morais (Capela Nova), proximidades da Igreja de Santo Antonio e da residência 
do Sr. Martinho; 122 – Determinar ao Setor de Obras a limpeza das margens da Estrada do 
Contorno, bem como a manutenção do trecho inicial (subida do Pinheirinho) da Estrada da 
Pedra Branca, conforme cópia de abaixo-assinado que anexa, todas da Verª. Deise 
Aparecida Corrêa Duque; 123 – Determinar ao Setor de Obras a limpeza no pátio da 
unidade escolar do Bairro Itaguassu; 124 – Interceder junto à Empresa Bandeirante 
Energias do Brasil, objetivando a troca de luminária do poste localizado ao lado do 
Supermercado Okamura, em frente à propriedade de Nº 25, da Rua São Pedro, Bairro dos 
Remédios, ambas dos Vers. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá e Angelino Rodrigues – 
desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente; PARECER CFO Nº 006/09, referente ao 
Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Salesópolis, do mês de Fevereiro/09 – desp.: 
Aguarde-se o parecer final e conclusivo do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo para emitir o parecer final e conclusivo; CONVITES: da EMEF Mestra Henriqueta - 
para a Solenidade do 77º Aniversário da Escola, no dia dezessete de abril, às dezenove 
horas; da EMEF Sônia Maria da Fonseca – para Ação entre Amigos, no dia dezoito de abril, 
às dezenove horas; do Secretário Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social – para 
o Encontro com Lideranças Regionais para apresentação dos Programas e Ações da 
Secretaria e visita a Região Grande São Paulo Leste em Mogi das Cruzes, no CEMFORPE 
– Centro Municipal de Formação Pedagógica, no dia dezessete de abril, às dez horas; da 
ARES – Associação dos Recicladores de Salesópolis – para os Vereadores agendarem data 
e horário de visita ao Galpão de Armazenamento de Materiais Recicláveis, oportunidade em 
que serão esclarecidas as atividades desenvolvidas e sua importância social e ambiental, a 
fim de sensibilizá-los para apoiarem os 17 associados e seus familiares; COMUNICADO 
sobre a liberação de recurso do Ministério da Saúde - no valor de R$ 22.520,75 – 
competência 03/2009 – Pagamento de PAB Fixo - desps.:  Arquive-se,  Plenário ciente. 
Terminada  a  leitura,  o  Sr. Presidente concedeu a  palavra  aos  Nobres Edis inscritos.  A 
VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE iniciou registrando as presenças da Sra. 
Janayna – Presidente da ARES, e dos Srs. Marco Antonio – Diretor do Abrigo de Menores, e 
Paulino – Diretor Municipal de Obras. Em seguida, justificou oralmente sua Indicação Nº 
120,  acrescentando que a Telefonia Nextel significa avanço tecnológico, portanto, 
necessária nesta cidade que recebe tantos turistas. Informou que a maioria das cidades da 
Região do Alto Tietê já dispõem deste serviço, tanto que parte do Distrito dos Remédios é 
beneficiada pela torre já instalada no município vizinho de Biritiba Mirim. Reportando-se à 
Indicação Nº 121, disse que a reapresenta porque diversos aparelhos de celulares não têm 
sinal no Bairro dos Morais, portanto, sem orelhão, a população fica sem qualquer 
comunicação. Acrescentou ainda que, na mesma proposição, solicita a luminária na Estrada 
São João, lembrando que é uma reivindicação da gestão passada, sem atendimento até o 
momento, contudo, os moradores sentem-se amedrontados e inseguros com o movimento 
noturno de estranhos naquela escuridão. A oradora justificou ainda sua Indicação Nº 122, 
enfatizando que anexa a ela um abaixo-assinado da Associação dos Moradores do Bairro 
da Pedra Branca que não suportam mais a péssima situação daquela estrada. Finalizando, 
relatou que os motoristas do transporte escolar não chegam até o ponto  final  devido  às  
péssimas  condições  de tráfego, fazendo com que os estudantes faltem às aulas e, como 
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conseqüência, seus pais estão sendo prejudicados no recebimento dos recursos do Bolsa 
Família do Governo Federal. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA iniciou reportando-
se ao Convite da ARES, dizendo que esteve no escritório de um deputado em São Paulo, 
na semana passada, quando leu um informativo do PAC onde havia uma publicação sobre o 
processo de contratação relativo ao convênio firmado para construção e ampliação do 
galpão daquela associação, no valor de cento e nove mil reais.  Ressaltou a necessidade de 
cobrar o Chefe do Poder Executivo para acompanhar e agilizar o processo, lembrando ainda 
que esta é uma luta de outros Vereadores também. Referindo-se ao Requerimento Nº 40, 
iniciou enfatizando que não o considera de sua autoria, mas de autoria desta Casa de Leis, 
já que os nove Vereadores o assinaram. Lembrou que, na semana passada, depois de 
iniciada a sessão ordinária, chegou um documento nesta Casa de Leis, propondo a criação 
e alteração de cargos na Administração Municipal, entretanto, não foi protocolado e, 
portanto, não considerado oficial até o momento. Baseado naquele documento, o orador 
disse que conversou com os Nobres Pares e, considerando que ninguém concordou com 
tais alterações sem a implantação de um Plano de Carreira, decidiram, por unanimidade, 
elaborar o Requerimento Nº 40 que contou com a assinatura de todos. Declarou que não 
apoiará qualquer criação de cargo sem o devido Plano de Carreira, a fim de evitar que os 
funcionários da Prefeitura Municipal sejam prejudicados a cada mudança de governo, 
quando as alterações de área e cargos interrompem a vida profissional de muitos antigos 
funcionários. Enfatizou que os Vereadores não podem mais aceitar que alguns funcionários 
sejam transferidos de área apenas para receber salário maior, desguarnecendo a área que 
trabalhavam e prejudicando a área que chegam, ou seja, prejudicando o trabalho de ambas. 
Disse acreditar que, com este Requerimento, todos os Vereadores facilitem a vida do 
Prefeito Adilson, que não precisará mais negar os pedidos dos Secretários Municipais para 
transferências de funcionários, tendo respaldo dos nove Vereadores que trabalham em prol 
do funcionalismo público em geral. Acrescentou que, desta forma, o funcionário será 
promovido por mérito e, por isto, terá aumento de salário, não precisando de “padrinho” para 
mudar de setor ou melhorar o salário.  Enfatizou novamente que o Plano de Carreira é uma 
antiga reivindicação desta Casa de Leis, que deverá cobrá-lo do atual Prefeito Municipal 
que, por sua vez, sendo funcionário público municipal, certamente, não rejeitará a proposta 
e deverá se empenhar para sua efetivação. Concluindo, agradeceu o apoio dos Nobres 
Pares, esperando que o Sr. Prefeito Municipal reconheça que esta união entre Poder 
Executivo e Legislativo será unicamente em prol do funcionalismo público municipal. 
Esclareceu que, juntamente com os Nobres Pares Angelino e Vanderlon, apresentou o 
Requerimento Nº 41 com a pretensão de que a Administração Municipal destine toda 
arrecadação da feira “de quinta de mês” ao Fundo Social de Solidariedade deste município, 
para atender necessidades das famílias carentes. Disse ainda que há muita procura por 
medicamentos de uso contínuo e alimentos, portanto, é necessário disponibilizar recurso 
que, bem administrado, registradas as aplicações, atenderá as necessidades básicas da 
comunidade e favorecerá a fiscalização pelo Tribunal de Contas e pelos próprios 
Vereadores. Por fim, apoiou a Indicação Nº 119, dizendo que a obra de ampliação do Posto 
de Saúde do Distrito dos Remédios atenderá esta reivindicação, contudo, enfatizou ser 
importante continuar cobrando seu andamento, tanto da Secretária Municipal de Saúde  
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quanto do Prefeito Municipal. O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES iniciou apoiando as 
proposições apresentadas, destacando o Requerimento Nº 40, quando lembrou que, há 
muito, os Vereadores vêm defendendo o Plano de Carreira, pois acreditam que sem este, os 
funcionários são gradativamente desmotivados. Informou que já existe um pré-estudo do 
referido plano, elaborado na gestão anterior, contudo, deve ser melhor discutido e 
aperfeiçoado pelo Sindicato da classe, Administração Municipal e Vereadores, antes de 
transformá-lo em projeto de lei para efetivá-lo. Também declarou que, enquanto não for 
enviado este Plano de Carreira e outros trabalhos de interesse geral, continuará “a bater na 
mesma tecla” quando usar a tribuna desta Casa de Leis, insistindo sempre no atendimento 
às necessidades da maioria. Com relação à Indicação Nº 122, disse que, desde o governo 
passado, os moradores do Bairro da Pedra Branca vêm reivindicando a manutenção do 
trecho referido da estrada, contudo, os usuários continuam enfrentando dificuldades de 
tráfego, agravadas com o período de chuvas. Prosseguindo, justificou oralmente sua 
Indicação Nº 118, enfatizando que sua proposta é que o Sr. Prefeito abra uma Frente de 
Trabalho e contrate pessoal para o cargo de Conserveiro Rural,  esperança na solução dos 
problemas das estradas, como o citado na Indicação Nº 122 da Nobre Colega Deise. 
Comentou que, segundo o Prefeito Adilson, este município contribui com oito mil reais por 
mês ao Consórcio Três Rios, e sugeriu-lhe cancelar a participação, utilizando o recurso que 
soma noventa e seis mil reais por ano, para contratar pessoal necessário às pequenas 
manutenções nas estradas rurais, minimizando os graves e constantes problemas. Por fim, 
disse que há estradas como a do Bairro do Barro Amarelo, totalmente tomada pelo mato, 
cujos maiores problemas seriam sanados pelo Conserveiro Rural.  Não havendo mais 
oradores inscritos, nem pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia, o Sr. Presidente 
comunicou que,  para a próxima sessão,  está prevista a primeira discussão e votação da 
Proposta de Emenda à LOMS Nº 002/09 (Acrescenta alínea “c”, no Inciso I, e altera a 
redação da alínea “b”, do Inciso II, do Artigo 40 da LOMS), de autoria da Mesa Diretora.  Em 
seguida, passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL e, conforme livro de inscrição, 
concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA 
disse que o Prefeito Adilson solicitou uma audiência com o Chefe da Casa Civil, um dos 
cargos mais importantes depois do Governo do Estado, e o Deputado Estadual Estevam 
Galvão, que o acompanhará, conseguiu agendar para a próxima quinta-feira. Dirigindo-se 
aos Nobres Pares, solicitou que se unam para pedir ao Sr. Prefeito Municipal, levar as 
reivindicações desta Casa de Leis. Citou como exemplo, a compensação financeira pela 
construção da Barragem do Paraitinga, para construção de uma nova área de lazer no 
Campo da Fibra.  Citou ainda o Programa Cidade Legal que resolverá os problemas 
relacionados à Loteamentos Irregulares, além da extração de madeira de propriedades do 
DAEE, cujo recurso advindo da comercialização, deveria ser aplicado na solução dos 
problemas das estradas, como por exemplo, da Estrada do Bairro da Pedra Branca. 
Lembrou ainda o problema enfrentado pelos moradores dos arredores da represa, como os 
da Estrada do Cardoso, cujo recurso da comercialização do eucalipto da área do DAEE, 
dentro do território de Salesópolis, beneficiaria inúmeras famílias e usuários daquela via. 
Acrescentou que, para não ser injusto, o  Prefeito Adilson deveria ainda propor  ao Chefe da  
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Casa Civil, dividir o recurso entre este e o município vizinho de Biritiba Mirim. Concluiu 
sugerindo também que, para o corte da próxima safra, seja contratado pessoal de 
Salesópolis, gerando emprego no próprio bairro e beneficiando a população local que só 
contribui sem nada receber em troca. Ainda sobre a audiência com o Chefe da Casa Civil, o 
orador disse que o Sr. Prefeito Municipal deve aproveitar para solicitar o empenho dele na 
questão da divisa dos municípios Salesópolis e Biritiba Mirim, antiga luta do Colega 
Sebastião Rodrigues, lembrando ainda que Salesópolis assume as despesas de saúde e 
educação entre outras, dos moradores daquela área que foi mapeada erroneamente pelo 
IGC – Instituto Geográfico e Cartográfico, vinculado ao IBGE – Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística. Finalizando, o orador sugeriu que o Prefeito Adilson convide ainda o 
Chefe da Casa Civil a visitar este município, para que os Vereadores exponham as 
inúmeras situações que dependem dele para melhorar a qualidade de vida dos 
salesopolenses.  Não havendo mais oradores inscritos,  o Sr. Presidente comunicou que, de 
acordo com o Artigo 205 do Regimento Interno desta Casa de Leis, até o final desta 
semana, o Projeto de Lei Nº 001/09, lido na última sessão, que versa sobre as diretrizes 
para elaboração da Lei Orçamentária de 2010, encontra-se à disposição dos interessados, 
devendo, aqueles que desejarem e entenderem necessário, apresentar emendas e, em 
seguida, referido projeto e as emendas serão enviados à Comissão de Finanças e 
Orçamento para emissão do parecer.  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 13 de Abril de 2009. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  : 
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
27 de Abril de 2009.  


