
    

                            CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA     

                                                                                                                            DE SALESÓPOLIS DE SALESÓPOLIS DE SALESÓPOLIS DE SALESÓPOLIS     
Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - Salesópolis/SP 

CEP: 08970-000    - Tel\Fax: (011) 4696-1333/1716/1731 
Site www.camarasalesopolis.sp.gov.br Email: cmsalesopolis@uol.com.br 

 

  

 

 ATA DA 10ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 04 de Maio de 2009 - 1º Período da 15ª Legislatura.  Aos 
quatro dias do mês de Maio do ano dois mil e nove, no edifício sede deste Poder Legislativo, 
realizou-se a Décima 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: 043 – Informações diversas acerca da equipe que está fazendo 
o levantamento dos convênios pendentes por problemas herdados da gestão anterior, se 
contratou empresa de assessoria ou auditoria e prazo para envio a esta Casa de Leis; 044 – 
Encaminhar, através da Secretaria Municipal de Educação, cópia da relação classificatória 
do Processo Seletivo para contratar professores na Rede Municipal de Ensino, constando 
os selecionados já convocados com seus respectivos locais de trabalho, ambas do Ver. 
Claudinei José de Oliveira; 045 – Enviar a esta Casa de Leis, os laudos de conclusão de 
todas as obras realizadas pelo ex-Prefeito, Benedito Rafael da Silva, apontando o real 
término destas, do Ver. Paulo Arouca Sobreira; 046 – Envidar esforços no sentido de 
determinar a notificação e fiscalização das empresas concessionárias de transporte coletivo 
em nosso município, em especial, a Empresa Júlio Simões, para que seja cumprida a lei de 
gratuidade para idosos, bem como seja determinado ao setor competente da Administração 
Municipal, que promova os estudos jurídicos necessários, visando dotar o nosso 
ordenamento legal de uma norma que possa beneficiar a camada de cidadãos na faixa 
entre 60 e 65 anos, que somente farão jus a referida gratuidade ante a criação de uma lei 
municipal, do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes; e 047/09 – Informar acerca dos 
procedimentos e prazos previstos para prestar as informações solicitadas pelo DUSM, 
objetivando o prolongamento da rede de água no Km Um da Estrada da Barra, do Ver. 
Claudinei José de Oliveira – desps.: Aprovados, encaminhe-se;    INDICAÇÕES solicitando 
ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 136 – Determinar ao setor competente, realizar o 
patrolamento na estrada Paulino Manoel, Bairro do Chá, neste município; 137 – Determinar 
ao setor competente, cortar o abacateiro da Rua Barbosa, localizado na altura do Nº 179, ao 
lado da residência do Sr. Chico Bragança, Vila Bragança; 138 – Determinar ao setor 
competente, colocar um redutor de velocidade em frente a Mercearia do Sr. Vianês, na 
Avenida Bragança, ou mudar a sinalização da lombada lá existente, todas dos Vers. Sérgio 
Aparecido Feliciano de Sá e Angelino Rodrigues; 139 – Viabilizar junto à Empresa 
Bandeirante Energias do Brasil e  DER, a roçada das margens de todas as estradas rurais, 
evitando os transtornos que, certamente, serão causados com a queda dos galhos das 
árvores sobre a fiação elétrica, agravando ainda mais a inevitável e conseqüente falta de 
energia,  do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes;  140 – Envidar esforços junto à Caixa 
Econômica Federal, objetivando a instalação de um BANCO  24  HORAS  nesta  cidade,  ou 
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ainda, junto ao Banco Nossa Caixa, objetivando a instalação de uma Agência Bancária com 
auto-atendimento fora do horário de expediente bancário, nesta cidade, do Ver. Pedro da 
Fonseca; 141 – Determinar ao setor competente, construir uma lombada na Rua 
Expedicionário Benedito da Fonseca, próximo à Delegacia de Polícia Civil, no Bairro 
Totozinho Cardoso, da Verª. Deise Aparecida Corrêa Duque; 142 – Determinar estudos 
acerca da defasagem salarial dos diretores e vice-diretores das unidades escolares e 
mudança da nomenclatura do cargo de Diretor para Gestor, elaborando e encaminhando o 
projeto pertinente para deliberação deste Legislativo; 143 – Determinar ao Setor de Obras, 
averiguar a situação do buraco existente na altura do Nº 382 da Rua XV de Novembro, Vila 
Henrique e adotar as providências que julgar cabíveis; 144 – Atender o abaixo-assinado que 
anexa, dos moradores das proximidades da viela acima do muro de arrimo da Vila Henrique, 
solicitando benfeitorias que visam garantir a segurança de todos; e 145/09 – Dispensar 
atenção necessária e transformar em projeto de lei o anteprojeto que anexa, 
regulamentando a inscrição municipal de pequenos empreendimentos, todas do Ver. 
Claudinei José de Oliveira – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente; OFÍCIO Nº 23/09E 
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, convidando esta Casa de Leis para o Ciclo 
de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais, a realizar-se na Câmara 
Municipal de Ilhabela, no próximo dia oito de maio, às quatorze horas - desps.:  Arquive-se,  
Plenário ciente. Terminada  a  leitura,  o  Sr. Presidente concedeu a  palavra  aos  Nobres 
Edis inscritos.  O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA iniciou justificando oralmente seu 
Requerimento Nº 45, esclarecendo que o engenheiro responsável pela obra deve 
apresentar o Atestado de Conclusão par dar finalização real, ou seja, de execução e 
pagamento. Acrescentou que este atestado é de grande importância porque evita 
transtornos com obras inacabadas, motivo pelo qual pretende elaborar anteprojeto de lei 
para enviar ao Poder Executivo, dispondo sobre a obrigatoriedade do envio deste atestado à 
Câmara Municipal, para acompanhamento e fiscalização da utilização do recurso público em 
tempo hábil.  Em aparte, o Ver. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior sugeriu que no 
anteprojeto pretendido pelo orador, seja incluída também a obrigatoriedade do envio do 
pagamento das medições, para acompanhamento e fiscalização no decorrer da obra. 
Retomando, o orador disse que, para atestar a conclusão da obra, é necessário que todas 
as medições estejam pagas, portanto, no anteprojeto constará o pagamento das medições. 
Também acrescentou que este atestado evitará que o município arque com prejuízos de 
obras inacabadas. Por fim, disse que ouve-se falar que as dívidas não podem passar de um 
exercício para outro, entretanto, a obra inacabada, é prejuízo e, portanto, uma dívida 
também. A VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE justificou oralmente sua Indicação 
Nº 141, enfatizando os riscos de acidente a que estão expostos os moradores daquela via, 
pois os veículos e motos abusam da velocidade, inclusive, utilizando a rua, recém-asfaltada, 
como pista de corrida. Em aparte, o Sr. Presidente disse que também já solicitou a 
construção de duas lombadas na mesma via e, se não atenderam, devem estar esperando 
acontecer o pior para tomar as providências. Retomando, a oradora lembrou que o mesmo 
caso ocorre na Rua São Cristóvão, Bairro Fartura, que ambos pediram lombada e 
alargamento de calçada e também não foram atendidos. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE 
OLIVEIRA  iniciou  justificando  sua  Indicação  Nº  145,  esclarecendo  que  tanto  Vereador  
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quanto Prefeitura Municipal atendem pedido de comerciantes para abrir seus pontos e 
depois de um prazo determinado legalizar, entretanto, não legalizam a documentação em 
prejuízo do próprio município e dos comerciantes que pagam devidamente seus impostos. 
Ato contínuo, justificou seu Requerimento Nº 47, lembrando que existem vinte e oito famílias 
no Km Um do Bairro da Barra que dependem apenas do envio de documentos ao DUSM, 
pela Administração Municipal,  para contar com a rede de água da Sabesp. Reportou-se à 
sua Indicação Nº 42, explicando que o salário dos diretores das escolas desta cidade, se 
comparado aos das cidades da região, é o mais baixo. Lembrou que o FUNDEB foi criado 
para investir no magistério, ou seja, nos diretores, seus vices e professores, portanto, deve e 
pode ser utilizado na área educação e para acertar os salários dos profissionais desta área. 
Também enfatizou que a alteração de nomenclatura do cargo é necessária neste caso, 
assim como o é para o cargo de Auxiliar de Merendeira, cujas ocupantes do cargo fazem o 
mesmo serviço realizado pelas Merendeiras, bastando acertar a nomenclatura para que 
recebam o justo salário do cargo. Ressaltou a necessidade de elaborar o Plano de Carreira 
para todos os cargos, acertando a situação de vários funcionários, portanto, sugeriu iniciar 
uma discussão, o mais rápido possível, pois a demora agravam os problemas, a cada ano. 
Com relação às obras públicas, alvo do seu Requerimento Nº 43, disse que os problemas, 
embora antigos, necessitam de clareza, ou seja, informar esta Casa de Leis se a obra vai 
continuar, se não vai, se foi paga ou não. Acrescentou que cada obra é vistoriada antes de 
ser paga e, se existem mais de quarenta projetos paralisados, é necessário fazer o 
levantamento porque, desde a primeira sessão deste Legislativo os Vereadores vêm 
solicitando uma posição. Questionou até quando perdurará esta situação em que um joga a 
culpa no outro, o que, na verdade, acredita tratar-se de atitude de pessoas “PP – Pouca 
Prática”, em vez de mostrar serviço, inclusive, enviar os casos ao Ministério Público, 
responsabilizando os reais culpados. Disse que o atual Prefeito Municipal, quando se refere 
às obras, fala que o problema é do prefeito anterior, contudo, o orador enfatizou que ele era 
vice daquele nos quatro anos anteriores, portanto, quem tiver culpa que responda pelo caso. 
Disse que, embora respeite o Prefeito Adilson, cobrará o que ele disse nesta Casa de Leis, 
na última sessão, e que foi registrado em ata. Julgou inadmissível que, somente após cinco 
meses de mandato, tenham iniciado as obras na Estrada da Petrobrás e ainda não tenha 
visto outros problemas, sugerindo ao Prefeito que, caso o responsável pelas obras esteja 
agindo errado, que seja demitido e contratado outro para assumir o cargo ou até mesmo 
uma empresa, mas que os problemas devem ser resolvidos e as informações prestadas aos 
Vereadores, estes que tanto pedem obras para Salesópolis, mendigam recursos junto aos 
deputados estaduais e federais, e que querem ver as obras em andamento, conscientes de 
que trazem outros benefícios, como por exemplo, a geração de empregos na cidade, pois as 
empresas responsáveis sempre contratam mão-de-obra local. Declarou acreditar que muitas 
obras estão paralisadas por falta de um simples envio de documentos, bastando querer 
resolver, cumprir a parte que cabe ao Chefe do Poder Executivo. E, finalizando, reiterou, 
“não sendo passível de solução, o prédio do Ministério Público é próximo ao prédio do Poder 
Executivo, o que facilita o envio dos casos”. O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES 
registrou a presença da Professora Célia Regina, Diretora da Creche Municipal e, em  
seguida,  reportou-se  à  Indicação  Nº 144  do  Nobre  Par  Claudinei,  lembrando  que é um 
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pedido antigo, haja vista que no local mora um portador de necessidade especial, cuja 
família mantém o portão fechado o tempo todo, para evitar que sofra acidente. Ato contínuo, 
justificou seu Requerimento Nº 46, enfatizando que basta o município criar uma lei para 
estender o benefício da gratuidade no transporte coletivo para a faixa etária entre sessenta 
e sessenta e cinco anos de idade, como já é fato em várias cidades da região. Por fim, 
justificou sua Indicação Nº 139, dizendo que a apresentou, atendendo diversos moradores 
da zona rural, que reclamam a falta de medida preventiva, motivo pelo qual já ficam até 
cinco dias sem energia esperando solução do problema pelos técnicos da Empresa 
Bandeirante Energias do Brasil, situação que seria evitada se a limpeza e poda de árvores 
fossem periódicas. Não havendo mais oradores inscritos, conforme pauta anunciada na 
última sessão, o Sr. Presidente colocou em primeira discussão a PROPOSTA DE EMENDA 
À LEI ORGÂNICA Nº 001/09 (Acrescenta alínea “c”, no Inciso I, e altera a redação da alínea 
“b”, do Inciso II, do Artigo 40 da LOM), de autoria da Mesa Diretora. O VER. AGNALDO 
BUENO esclareceu que os Vereadores não podem integrar Conselhos Municipais por uma 
questão de princípios, pois, por definição, o Conselho é um órgão que assessora o Poder 
Executivo, portanto, o integra. Finalizou informando que o Artigo 2º da Constituição Federal, 
dispõe que os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário são independentes e harmônicos 
entre si e, no Artigo 31, dispõe que a fiscalização do município será exercida pelo Poder 
Legislativo, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno do Poder 
Executivo Municipal na forma da lei.  Esclareceu assim, que o impedimento da 
representação dos Vereadores nos Conselhos Municipais não impede que participem das 
reuniões e sejam ativos, enfatizando que este projeto visa fazer valer o princípio da 
independência dos Poderes. Ninguém mais se manifestando, foi a referida matéria 
submetida à primeira votação,  sendo aprovada por unanimidade.  Não havendo mais pauta 
a ser tratada na presente Ordem do Dia, aprovada a Proposta de Emenda à Lei Orgânica Nº 
001/09 em primeiro turno, o Sr. Presidente anunciou que fica prevista para a Ordem do Dia 
da próxima sessão, sua segunda e conclusiva discussão e votação.  Ato contínuo,  passou 
para a EXPLICAÇÃO PESSOAL e, conforme livro de inscrição, concedeu a palavra aos 
Nobres Edis inscritos. O VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR iniciou 
registrando e parabenizando o Poder Executivo pelo Simpósio de Segurança do Trabalho, 
realizado na semana passada, na Barragem de Ponte Nova, contando com representantes 
de várias cidades da região. Na ocasião, os vários palestrantes expuseram a importância do 
tema, cuja atenção necessária não é dispensada pelo Poder Legislativo nem o Executivo. 
Esclareceram que há custos, contudo considera-se custo-benefício, já que as empresas são 
cobradas pelos próprios funcionários sobre as medidas preventivas. Parabenizou também 
os organizadores do 2º Festival do Cambuci, evento que já tomou proporção regional, tanto 
que contou com estandes dos municípios de Rio Grande da serra, Guararema e Paraibuna, 
além das entidades locais e associações de bairros que expuseram receitas e 
demonstraram o aprimoramento na variedade do uso desta fruta. Disse que este “Projeto 
Cambuci” visa colher resultados no futuro, pois foram disponibilizadas mais de cinco mil 
mudas, destas, mil e quinhentas foram doadas pelo Engenheiro Miya do DAEE, cujos 
receptores preencheram um cadastro para que suas propriedades sejam mapeadas, a fim 
de desenvolver projetos e expandir tanto a produção quanto o comércio. Lembrou que, na 
                                                                                                                                                                       segue fls. 05 
 
 
 



    

                            CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA     

                                                                                                                            DE SALESÓPOLIS DE SALESÓPOLIS DE SALESÓPOLIS DE SALESÓPOLIS     
Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - Salesópolis/SP 

CEP: 08970-000    - Tel\Fax: (011) 4696-1333/1716/1731 
Site www.camarasalesopolis.sp.gov.br Email: cmsalesopolis@uol.com.br 

 

  

 

continuação da Ata da 10ª Sessão Ordinária, realizada em 04 de Maio de 2009.                                               FL. 05 
 
 
gestão passada, esta Casa de Leis aprovou um projeto sobre “disque-denúncia” e agora 
cobrará, por escrito, seu cumprimento por parte do Poder Executivo. Lamentou que várias 
leis não são cumpridas,  mas, garantiu que esta Casa cobrará sobre o “disque-denúncia” 
porque é importante divulgá-lo. Esclareceu que esse serviço visa proporcionar o anonimato 
das pessoas que conhecem fatos irregulares com relação às drogas e furtos, mas, por medo 
de aparecer, não denunciam. Assim, divulgando tal serviço e conscientizando a população 
da garantia do anonimato para denunciar, todos poderão colaborar com a segurança, 
especialmente, no tocante ao combate às drogas que vem crescendo, cada dia mais. Por 
fim, disse que a divulgação deste disque denúncia será feita nos ônibus do transporte 
escolar e demais veículos públicos, incentivando a denúncia, medida que já diminuiu a 
violência em muitas cidades. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA solicitou ao Sr. 
Presidente, o agendamento de uma reunião sobre segurança com o novo Comandante da 
Polícia Militar, porque há alguns problemas caseiros a serem resolvidos, como a quebra de 
lâmpadas da Avenida Professor Adhemar Bolina e destruição da área de lazer da mesma 
via pública, entre outros. Disse que esta reunião é importante porque leu uma matéria, 
publicada no jornal região, onde o atual Comandante comentava que sua filosofia de 
trabalho está voltada à implantação de policiamento na área rural, assunto de grande 
interesse para Salesópolis que tem grande extensão rural. Enfatizou a necessidade de se 
adiantar a outros municípios para conseguir os serviços de ronda e evitar a falta de 
policiamento, fato já constatado na ronda escolar. Lembrou que Salesópolis paga o pró-
labore, contribuindo com o policiamento, portanto, tem o direito de cobrar, esperando que a 
reunião seja agendada para breve.  Comentou que a CJR – Comissão de Justiça e Redação 
desta Casa de Leis, composta por ele e pelos Colegas Sebastião e Vanderlon, esteve 
reunida nesta data, discutindo sobre o PROJETO DE LEI Nº 002/09 (Dispõe sobre alteração 
e adequação na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal e dá outras providências), 
enviado pelo Sr. Prefeito Municipal. Ressaltou que muito se ouve falar sobre a falta de 
recursos para tudo, porém, tal projeto está criando vários cargos e alterando algumas 
nomenclaturas de cargos. Disse que a comissão decidiu devolver a matéria ao autor para 
avaliação e acerto de alguns itens apontados, mas, enfatizou que, se é tão importante, não 
entende por que não preparou um projeto envolvendo todos os cargos. Também questionou 
se o autor, com este projeto, pretende algum favorecimento, acerto de salário ou mudança 
de funcionário de um setor para outro, motivos pelos quais requerer sua tramitação em 
regime de urgência, com rapidez. Enfatizou a importância de elaborar um Plano de Carreira 
participativo, proposto pelo próprio Prefeito Municipal, que disse não pretender enviar um 
“enlatado” para esta Casa, mas um plano discutido com os envolvidos. Lembrou ainda que, 
na sessão passada, quando ele (o orador) citou o caso dos dentistas, sua intenção foi 
realmente provocar uma discussão sobre o assunto, porque não são somente os médicos 
que ganham pouco neste município, mas também os braçais, operadores, professores, 
diretores e muitos outros ocupantes de cargos na Administração Municipal. Lamentou que, 
em manifestação na tribuna da última sessão, o Prefeito Adilson assumiu que os médicos 
não cumprem o horário de trabalho normal porque ganham pouco e, muito embora 
reconhecendo a importância desse profissional e de sua função, o orador disse que a 
situação é grave, pois, se o braçal resolver fazer o mesmo, decidir trabalhar apenas quatro 
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horas por dia, o professor decidir trabalhar apenas das sete às dez da manhã e assim por 
diante, a situação gerará um caos no município. Questionou se, sabendo do caso dos 
médicos, o Prefeito não os estaria favorecendo em detrimento de outros profissionais e 
lembrou que, na reunião realizada no início desta gestão, com a Secretária Municipal de 
Saúde, ela explanou sobre os médicos, informando quantos são do município, quantos do 
Estado e quantos da Santa Casa. Também na mesma oportunidade, falou dos dentistas e 
citou o caso de um deles que atende na EMEF Mestra Henriqueta, noutro lugar e ainda no 
Distrito dos Remédios, questionando porque apenas um dentista atender em três lugares 
diferentes. Questionou também por que substituiu o dentista que, há dez anos, trabalha na 
escola, sem questionar se os demais, e ele próprio, queriam esta troca. Enfatizou que os 
Vereadores, Prefeitos, Secretários e Diretores Municipais ocupam cargos passageiros, 
portanto, devem saber trabalhar com os funcionários de carreira sem usar de autoritarismo.  
Questionou se todo funcionário que ganha pouco decidir não cumprir o horário, como ficará 
a situação da Administração Municipal. Enfatizou que está na hora de enviar projeto para 
esta Casa de Leis regularizando a situação de todos os funcionários, podendo para isto, 
demorar até mais tempo, mas atender a maioria. Disse que nenhum Vereador comentou 
sobre os cem dias de governo, mas todos concordam que é importante o diálogo para evitar 
que os funcionários resolvam parar, porque atualmente ninguém mais é bobo, os 
funcionários conhecem seus direitos e sabem defendê-los.  Por fim, reiterou que a 
Comissão de Justiça e Redação devolveu o Projeto de Lei Nº 02 ao Poder Executivo para 
que seja analisado e adaptado, esperando que, antes de reenviá-lo a esta Casa, estude a 
possibilidade de enviar proposta que atenda todos os funcionários. Não havendo mais 
oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE registrou que a visita ao Galpão de Armazenamento 
de Materiais Recicláveis da Associação dos Recicladores de Salesópolis ficou agendada 
para o próximo dia seis, quarta-feira, às dezesseis horas, reiterando o convite a todos os 
nobres pares. 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 04 de Maio de 2009. 
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