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ATA DA 29ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, realizada em 26 de Outubro de 2009 - 1º Período da 
15ª Legislatura.  Aos vinte e seis dias do mês de Outubro do ano dois mil e nove, no 
edifício sede deste Poder Legislativo, realizou-se a Vigésima Nona 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 ausência da Verª. Deise Aparecida Corrêa 
Duque e presença dos demais 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 dos presentes, ou seja, oito votos.  Ato contínuo, o Sr. Presidente submeteu 
a ata à discussão e votação, sendo a mesma também aprovada por unanimidade dos 
presentes, 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 1062 do Poder Executivo, 
encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 029/09 (Autoriza o Poder Executivo a celebrar 
Convênio com o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Esporte, 
Lazer e Turismo e dá outras providências) – desp.: Aguarde-se os Pareceres 
competentes; OFÍCIO Nº 930/09 do Poder Executivo, requerendo a RETIRADA do Projeto 
de Lei Nº 17/09 (Estabelece gratificação aos servidores municipais pela execução ou 
colaboração em atribuições de trabalhos técnicos, científicos ou de relevante utilidade 
para o serviço público, além de suas atribuições normais, e dá outras providências) para 
reestudo e nova análise da matéria – desp.: Arquive-se, Plenário ciente; EMENDA 
MODIFICATIVA Nº 002/09 ao Projeto de Lei Nº 023/09, de autoria do Ver. Claudinei José 
de Oliveira – desp.: Aguarde-se os Pareceres das Comissões competentes; 
REQUERIMENTO Nº 131/09 -  Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, enviar relatórios de 
utilização dos recursos do FUNDEB referente à aquisição de materiais pedagógicos e 
demais materiais para as unidades escolares, a investimentos em obras e reformas nas 
unidades escolares, a outras despesas, inclusive com pessoal da Área de Educação, ao 
saldo atual, relativo à sobra do FUNDEB ainda não aplicado e investimentos previstos no 
último trimestre deste ano, do Ver. Claudinei José de Oliveira – desp.: Aprovado, 
encaminhe-se; MOÇÃO Nº 011/09 – DE CONGRATULAÇOES para os funcionários da 
Administração Pública Municipal, pois no próximo dia 28 de Outubro,  comemora-se o DIA 
DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO e nada melhor para representá-los, nesta data solene, do 
que aqueles que dedicaram toda a sua vida profissional trabalhando em prol de nossa 
terra, com dedicação e elevado espírito público. Portanto, através desta, rende-se as 
homenagens aos ex-funcionários, agora aposentados: PEDRO SIQUEIRA MARTINS, 
MARGARIDA CARDOSO, VERA LÚCIA ROSA CURSINO DOS SANTOS, ROGÉRIO 
MIRANDA, ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA, ANA PAULA DA SILVA, CELSO 
MIRANDA, LUIZ PAGANO DE CARVALHO, do Ver. Claudinei José de Oliveira e outros – 
desp.: Aprovada, encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  
310 – Determinar ao Setor de Obras,  reformar todas as lixeiras  existentes  no  Distrito 
dos Remédios, dos Vers. Angelino Rodrigues e Sérgio Aparecido Feliciano de Sá; 311 - 
Envidar todos os esforços possíveis junto à Secretaria Municipal de Saúde, objetivando a 
aquisição de um Aparelho de Mamografia; 312 - Estudar junto à Secretaria Municipal de 
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Saúde,  a implantação de um serviço específico de busca de exames médicos em outros 
municípios, ambas do Ver. Paulo Arouca Sobreira; 313 - Designar um Diretor de Esportes 
para atender e desenvolver atividades diretamente no Distrito dos Remédios; 314 - 
Determinar ao setor competente a retirada dos galhos de árvores amontoados ao lado do 
imóvel Nº 171 da Rua São Pedro, Distrito dos Remédios, ambas dos Vers. Sérgio 
Aparecido Feliciano de Sá e Angelino Rodrigues; 315 - Interceder junto à Empresa 
Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a solução dos problemas que causam 
constantes interrupções de energia elétrica na Estrada do Pico Agudo, do Ver. Vanderlon 
Oliveira Gomes; 316 - Determinar ao Setor de Obras, realizar os serviços básicos 
necessários para viabilizar o tráfego na Estrada do Barro Amarelo; 317 - Determinar ao 
Setor de Obras, realizar os serviços básicos necessários para garantir as condições 
mínimas de uso aos pedestres e veículos, na travessa sem saída, próximo ao Nº 20 da 
Rua Pedro Rodrigues de Camargo, ambas do Ver. Claudinei José de Oliveira; 318 - 
Determinar ao Setor de Obras, colocar cascalho na Rua Galasso, Vila Nossa Senhora dos 
Remédios, do Ver. Pedro da Fonseca – desps.:  Encaminhe-se, lidas no  Expediente; 
COMUNICADOS sobre a liberação de recursos financeiros: do Ministério da Saúde: no 
valor de R$ 1.324,75 para o Pagamento de PAB FIXO – Competência Julho/09; no valor 
de R$ 1.324,75 para Pagamento de PAB FIXO – Competência Agosto/09; no valor de R$ 
1.698,22 para o Pagamento de Compensação de Especificidades Regionais – 
Competência Setembro/09; do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome: 
no valor de R$ 1.702,00 para o Programa Piso Básico de Transição – Competência 
Agosto/09 – 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 sua Indicação Nº 311, dizendo que a aquisição deste 
aparelho será também uma forma de economia para o Município com relação às viagens 
para realização de exames em outros municípios. Aproveitou a oportunidade que referia-
se à Área de Saúde e parabenizou a Secretaria Municipal de Saúde pela Palestra sobre 
Câncer de Mama, realizada pelos Doutores Gilberto e René Lozano e Roberto Branco. 
Retomando sobre o necessário aparelho, disse esperar que os demais Nobres Pares se 
engajem junto aos deputados dos seus partidos, para conseguirem Emenda Parlamentar 
a fim de somar umas as outras e efetivar esta aquisição,  que beneficiará sobremaneira a 
população local. Também justificou sua Indicação Nº 312, lembrando que,  a maioria dos 
exames são realizados em outros municípios, por isso, muitos pacientes não têm 
condições de buscá-los, assim,  muitos exames chegam a ficar de três a quatro meses 
sem que sejam retirados. Enfatizou que, para resolver este problema,  a busca desses 
exanes poderia ser feita através de motoboy da própria Prefeitura Municipal, 
possibilitando que o médico feche o quadro clínico pois, do contrário, muitos exames 
serão perdidos e a saúde do povo fragilizada cada vez mais. Finalizando, disse acreditar 
que este serviço também garantirá economia para o município,  além de excelentes 
resultados para a saúde da população. O VER. SÉRGIO APARECIDO FELICIANO DE 
SÁ referiu-se inicialmente à sua Indicação Nº 313, dizendo que a apresentou porque, há 
tempos, vem recebendo críticas de jovens e adultos com relação à falta de atividades 
esportivas no Distrito dos Remédios. Lembrou que, no quadro funcional da Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer,  constam Secretário e Diretor, além da equipe técnica, 
entretanto, o Distrito dos Remédios e bairros adjacentes estão relegados à segundo 
plano. Ressaltou que, se ao menos o Diretor Municipal de Esportes atendesse aquela 
comunidade, seriam desenvolvidas atividades esportivas diversas, além de torneios e 
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campeonatos, viabilizando a interação entre aqueles moradores e a ocupação do tempo 
ocioso das crianças, adolescentes e jovens, afastando-os de todo tipo de vício e 
ociosidade. Enfatizou que a população lhe cobra muito, especialmente, questiona por quê 
o Secretário Municipal,  que esteve tão presente no Distrito dos Remédios no ano 
passado, após assumir o cargo na Administração Pública sumiu e não apareceu mais 
naquela comunidade. Reiterou que, ao menos, o Diretor Municipal de Esportes deveria 
atender aquela comunidade, realizando práticas esportivas pois, segundo informações e 
reclamos dos jovens,   dispõem apenas de uma bola de futebol, quando seriam 
necessárias ao menos vinte bolas para realizar um trabalho sério, restando-lhe o que 
sempre acontece em campo,  o famoso “rachão”.  Acrescentou que, tanto o Distrito dos 
Remédios quanto o Bairro Bragança contam com campo de futebol e quadra esportiva 
que não são utilizados, restando àquela comunidade, empinar pipa e expondo todos aos 
riscos do cerol. Ressaltou que o Distrito dos Remédios está abandonado não apenas pelo 
Secretário Municipal de Esportes e Lazer, mas também, pelas Secretárias de Saúde, de 
Obras e Meio Ambiente entre outras, e muitos deles, sequer a população conhece,  sendo 
também uma visita ao bairro, motivo de cobrança daqueles moradores. Por fim, disse 
esperar que o Sr. Prefeito Municipal reúna-se com seus Secretários e lhes solicite maior 
atenção ao Distrito dos Remédios e bairros adjacentes. O VER.  CLAUDINEI  JOSÉ  DE  
OLIVEIRA  iniciou justificando seu Requerimento Nº 131, dizendo que verificou uma 
planilha na internet, onde constatou que, no mês de setembro, Salesópolis recebeu 
trezentos e sessenta mil trezentos e trinta reais e noventa e três centavos de recurso do 
FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério. Entretanto, há unidades escolares desta cidade, que 
necessitam de materiais pedagógicos básicos, portanto, espera obter o relatório solicitado 
para verificar em que está sendo aplicado este recurso da Educação. Também justificou 
sua Moção Nº 11, dizendo que a apresentou com o objetivo de homenagear os 
funcionários públicos municipais através daqueles que, nos últimos dois anos, 
aposentaram-se do quadro funcional da Administração Municipal, Lembrou que dia vinte e 
oito próximo comemora-se o Dia do Funcionário Público e acredita que a Administração 
Municipal deveria homenagear seus funcionários, especialmente, aqueles que se 
dedicaram ao município e se aposentaram no serviço público. Lamentou que os 
funcionários desta e reconhece que de outras cidades também, quando se aposentam, 
ninguém os homenageia, ou seja, não reconhece todo empenho e dedicação que tiveram 
na sua carreira pública. Enfatizou que os aposentados devem ser homenageados e, aos 
que continuam trabalhando, cobrou o Plano de Carreira que o Sr. Prefeito Municipal diz 
que está sendo articulada sua elaboração. Cobrou também a realização de concurso 
público, enfatizando que o município conta com quadro funcional muito reduzido, 
sobrecarregando os atuais trabalhadores, especialmente, das áreas técnicas e de obras, 
haja vista que nos setores burocráticos há funcionários suficientes. Referindo–se à 
Indicação Nº 313, sobre a falta de Diretor de Esportes no Distrito dos Remédios, disse 
que é necessário considerar que o Brasil sediará as Olimpíadas de 2014, sendo, portanto,  
necessário investir mais no esporte,  à exemplo da África do Sul que também aproveitou a 
oportunidade para melhorar as áreas de saúde e educação. Enfatizou que é importante 
ocupar os espaços esportivos existentes, ainda que, para isso, seja necessário firmar 
parcerias com associações que já desenvolvem trabalhos na área esportiva. Sugeriu 
ainda, cobrar das empresas que trabalham neste município, como a Cia.Suzano de Papel 
e Celulose, Votorantim e outras. Acrescentou que, se há funcionários capazes na 
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Secretaria de Esportes, deve-se dividir tarefas para atender a população do Distrito dos 
Remédios e demais bairros rurais desta cidade. Alertou, contudo, que os Vereadores 
serão cobrados cada vez mais por atividades esportivas, inicialmente, por seus próprios 
familiares, depois, nas ruas, por crianças, adolescentes e jovens, além de seus pais, 
porque diante da escolha do Brasil para sediar as Olimpíadas, o esporte será uma área 
muito cobrada.  Também sugeriu parcerias com Universidades para atendimento na área 
esportiva através de estagiários, ou ainda encontrar alternativas para proporcionar mais 
atividades através de projetos disponibilizados pelos Governos Estadual e Federal. 
Reportando-se à Indicação Nº 315, de autoria do Nobre Par Vanderlon, o orador disse 
que o problema também ocorre noutros bairros,  além do citado na proposição e, para 
resolver, acredita que será necessário agendar reunião com representantes da Empresa 
Bandeirante Energias do Brasil para agilizar a solução. Por fim, referindo-se à Indicação 
Nº 312 do Nobre Colega Paulo, julgou importante um serviço de busca organizada para 
atender a população mais carente desta cidade. Passando a presidência ao Vice-
Presidente, Ver. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior, o VER. PEDRO DA FONSECA 
justificou sua Indicação Nº 318, dizendo que o Distrito dos Remédios está carente de 
atenção que, além dos Vereadores Angelino e Sérgio Feliciano, outros Colegas estão 
recebendo reclamações e reivindicação até mesmo por e-mail, especialmente, com 
relação à situação das estradas rurais que não recebem atenção há muito. Disse que, há 
mais ou menos três meses, visitou várias estradas daqueles arredores juntamente com o 
Secretário Municipal de Obras – Sr. Iolando, objetivando levantar os pontos mais críticos 
e solucionar o problema,  mas, até o momento, nada foi feito e, por isso, aquela 
população vem recorrendo à todos os Vereadores na esperança de que um deles consiga 
atendê-los. Solicitou a todos os Nobres Pares que unam esforços junto ao Sr. Prefeito 
Municipal para resolver, ao menos, os problemas mais graves que, com as constantes 
chuvas,  agravam ainda mais a situação. Sugeriu a colocação de cascalho e mão de obra 
nas estradas em que está difícil o uso de maquinário e finalizou enfatizando que é 
necessário torná-las transitáveis para o escoamento dos produtos. Retomando a 
presidência e não havendo mais oradores inscritos, nem matéria 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. SEBASTIÃO 
RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR iniciou enaltecendo o trabalho do Secretário 
Municipal de Esportes e Lazer – Professor Marcelo Pires Sneig que, embora as poucas 
ferramentas oferecidas pelo município, consegue desenvolver um bom trabalho graças ao 
seu bom relacionamento no meio esportivo nacional, para o qual vem abrindo as portas a 
vários atletas desta cidade. Enfatizou que, nesta data, os atletas Bruno César e Carlos 
Eduardo, ambos de treze anos, da Categoria Mirim do Projeto EE CAJU da Associação 
Caminhando Juntos, viajaram para a Academia Trafic de Futebol,  na cidade de Porto 
Feliz/SP,  para duas semanas de teste. Enfatizou que o tio do atleta Bruno, conhecido por 
muitos como “Marcelo Gato”, que os acompanhou na viagem,  disse que, se na sua 
época,  tivesse a mesma oportunidade que seu sobrinho, talvez fosse um jogador de 
futebol profissional. Isso demonstra que a oportunidade dos contatos do Secretário de 
Esportes deste Município pode ser decisiva na vida de muitos atletas. Lembrou ainda que 
Salesópolis conta com vários talentos do futebol que não tiveram a mesma oportunidade 
de iniciar uma carreira ou mesmo fazer um teste numa empresa do porte e competência 
da Trafic, que é internacionalmente conhecida e respeitada.  Comentou que estes 
meninos já são o terceiro e quarto levados àquela Empresa Caçadora de Talento do 

segue fl. 5 

http://www.camarasalesopolis.sp.gov.br/�
mailto:cmsalesopolis@uol.com.br�


CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 
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 29ª Sessão Ordinária, realizada em 26 de outubro de 2009  FL. 5 

 

 

Futebol, graças ao relacionamento do Professor Marcelo com os empresários da Trafic, 
portanto, espera que realmente seja descoberto um talento de Salesópolis. Informou que, 
antes dos atletas Bruno e Carlos, também já passou por testes na Trafic o atleta,  da 
Categoria Infantil do Projeto EE CAJU, Paulo Vinícius,  filho da funcionária pública 
municipal Virgínia. Enfatizou que este Projeto EE CAJU (Educação e Esporte 
Caminhando Juntos),  pela sua seriedade e respeito que conquistou,  chama a atenção e 
vem abrindo portas aos seus atletas e, não fosse a Associação Caminhando Juntos, pelo 
seus maravilhosos projetos, talvez estes potenciais não fossem valorizados e não 
tivessem a oportunidade de, nesta data, viajarem para teste na Trafic (também 
proprietária do Desportivo Brasil e Miami FC). Dirigindo-se ao Secretário Marcelo, 
presente no plenário desta sessão, concluiu dizendo esperar que muitos outros atletas 
tenham a mesma oportunidade,  parabenizando-o pelo empenho e benefício que vem 
trazendo ao esporte salesopolense.  Prosseguindo, disse que, desde o ano passado, vem 
se empenhando junto ao Deputado Estadual Vitor Sapienza – PPS,  para conseguir 
benefícios à tradicional Feira do Eucalipto de Salesópolis. Lembrou que este evento 
sempre dependeu da Cia. Suzano de Papel e Celulose e da Empresa Votorantim e que,  
até pouco tempo,  era o único realizado no Brasil. Informou então, que referido deputado 
conseguiu, junto à Assembléia Legislativa do Estado, inserir esta feira no Calendário 
Turístico do Estado de São Paulo, através do seu Projeto de Lei Nº 098/09,  que culminou 
com a Lei Estadual Nº 13.753 de 14/10/09. Leu a referida lei na sua íntegra e esclareceu 
que, com este documento, o Estado colaborará e também será mais fácil conseguir 
patrocínio de empresas, situações que ajudará esta cidade a abrilhantar ainda mais esta 
festa. Dirigindo-se ao Sr. Presidente,  disse que, em breve, o Poder Executivo 
encaminhará um projeto de lei dispondo sobre incentivo para a transferência de 
documentos de carros desta cidade emplacados em outros municípios. Esclareceu que o 
objetivo será o aumento da arrecadação com o IPVA que, muito embora Salesópolis 
tenha população inferior a de Biritiba Mirim, ainda assim, seu recolhimento é maior, mas, 
há necessidade deste projeto para incentivar as transferências de muitos que são 
emplacados em municípios vizinhos.  Comentou que, em reunião na Prefeitura Municipal, 
foi cobrado por um dos Assessores Jurídicos da Municipalidade, o envio da cópia do 
Parecer do Assessor Jurídico deste Legislativo,  em que se baseou o Parecer CJR Nº 
023/09 e a decisão do Plenário em arquivar o Projeto de Lei Nº 022/09 (Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a fixar e cobrar preço público pela ocupação do espaço de solo em 
áreas públicas municipais pelo sistema de posteamento de rede de energia elétrica e de 
iluminação pública e posteamento de telefonia e dá outras providências), de autoria do 
Poder Executivo. Dirigindo-se ao Sr. Presidente,  solicitou interceder junto ao Assessor 
Jurídico para que dispense maior atenção aos seus pareceres porque,  casos em que 
considera inconstitucional,  noutros municípios leis de igual teor,  já vigoram. Lembrou 
ainda que tais rejeições impedem este município de aumentar sua arrecadação, que 
poderia reverter em melhorias nas estradas e noutras tantas solicitadas pelos próprios 
Vereadores.  Ressaltou que os projetos que têm como objetivo melhorar a arrecadação 
do município devem ser melhores analisados, com atenção redobrada e profundidade, 
para que as comissões permanentes, que seguem o Parecer Jurídico,  evitem tantos 
debates. Lembrou que este é o segundo projeto de lei que gera debate entre Vereadores, 
que poderia ser evitado se fosse mais profundamente analisado, bem como,  certamente,  
seria evitado o arquivamento de projeto importante. Finalizando, ressaltou que a 
Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal quer que seja comprovada a  
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inconstitucionalidade do Projeto de Lei Nº 022/09 para que sejam evitados outros 
prejuízos na arrecadação municipal. O VER.  CLAUDINEI  JOSÉ  DE  OLIVEIRA  disse 
que, recentemente, foi realizada uma grande campanha conta a Gripe AH1N1 e Dengue 
mas, houve um relaxamento geral, contudo, ainda ocorrem várias mortes causadas por 
estes problemas,  demonstrando que as campanhas devem ser retomadas. Reportando-
se às obras iniciadas na Avenida Victor Wuo até a Estrada dos Mirandas, lembrou a 
necessidade de aproveitar o momento para resolver os problemas da ponte e do ponto de 
ônibus, ambas reivindicações da comunidade, já oficializadas ao Prefeito através de 
proposições apresentadas nesta Casa de Leis de sua autoria. Comentou saber que a 
Administração Municipal protocolou um Mandato de Segurança, na Vara Distrital local, 
contra as Empresas: Sabesp, Telefônica e Bandeirante Energias do Brasil que 
interromperam seus serviços aos prédios públicos municipais por falta de pagamento de 
suas contas, fato que, legalmente, jamais poderia ocorrer. Referindo-se ao projeto para 
nova reforma na Praça da Matriz, disse que estava com ele em mãos, contudo e muito 
embora seja bonito, questionará acerca dos materiais que serão utilizados. Informou que 
o DADE – Departamento de Apoio e Desenvolvimento das Estâncias, liberará recurso no 
valor de setecentos e oitenta e três mil novecentos e cinqüenta reais e vinte e nove 
centavos, para reurbanização e revitalização de Centro Histórico, mais duzentos e 
noventa e seis mil oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos para 
construção de pontos de ônibus e ainda mais quatrocentos e cinqüenta e oito mil cento e 
vinte e sete reais e trinta e oito centavos obra do paredão da Rua XV de Novembro, no 
trecho denominado de Vila Henrique, totalizando assim um milhão quinhentos e trinta e 
oito mil novecentos e sessenta e dois reais e dezesseis centavos. Acrescentou que, no 
documento que recebeu, consta que foram realizadas várias reuniões com a comunidade 
para decidir sobre a obra, portanto, entende que não há o que questionar, apenas 
acompanhar a execução,  caso o DADE a aprove. Considerou muito alto o valor que será 
aplicado apenas para proteção no paredão da Vila Henrique, mas, espera seja feita a 
obra porque aquele local, há muito, necessita de melhorias. Disponibilizou o projeto aos 
interessados e adiantou que fará um levantamento nas planilhas de custo para 
acompanhar as obras. Dirigindo-se ao Sr. Presidente, requereu que oficialize ao Chefe do 
Poder Executivo para que informe a situação da obra da Rodovia SP-88, especialmente 
com relação à construção das rotatórias que já constavam do projeto, porque a população 
o tem procurado questionando por que ainda não foram iniciadas. Comentou que, 
diariamente, recebe telefonemas questionando sobre as rotatórias, portanto, espera que o 
Chefe do Poder Executivo se empenhe junto ao Governo do Estado, responsável pela 
obra da rodovia, para que seja efetivado o que foi planejado, cumprindo assim o 
compromisso firmado com a comunidade. Quanto ao Galpão de Reciclagem da ARES – 
Associação dos Recicladores de Salesópolis, disse que, segundo informações, há 
grandes possibilidades de se perder o recurso de cento e oito mil reais e, diante desta 
situação, a Equipe de Convênios da Municipalidade sugeriu aos Vereadores olharem as 
atas do ano passado. Face à sugestão,  também sugeriu aos membros da citada equipe 
que cumpram seus papéis, mostrando a realidade dos fatos, pois há tantas trocas de 
pessoal na equipe que, por último, houve reunião em que pessoas alheias à 
Administração Municipal estão prestando informações acerca do recurso. Lamentou mais 
esta situação que gera discussões entre os Vereadores, pois informa-se uma coisa para 
uns e outra para outros, mas nada é oficial, colocado no papel, gerando este diz-que-me-
diz. Como exemplo deste fato, citou os projetos encaminhados para esta Casa de Leis, 
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dizendo que um deles, o Executivo alega ter estudado quatro meses para elaborá-lo e 
encaminhá-lo, entretanto, nenhum dos elaboradores se propôs a caminhar cem metros 
até esta Casa de Leis para esclarecê-lo aos Vereadores,  colaborando para que todos 
trabalhem em harmonia. Lembrou que a Câmara Municipal conta com um Assessor 
Jurídico,  enquanto a Prefeitura Municipal conta com três e, ainda assim, não se dispõem 
a discutir melhor os projetos que beneficiarão o próprio município. Enfatizou que este 
procedimento evitaria tantas discussões e ataques ao Poder Legislativo, contudo, 
informou que o Poder Executivo também comete outros erros, citando como exemplo, a 
elaboração do documento que, depois da demora, durante anos, para conseguir a 
assinatura do Sr. Narciso, loteador da área conhecida por “Prolop”, constatou-se que 
estava errado e teve que refazê-lo. Ressaltou que sempre defenderá o Poder Legislativo, 
mas, se este errar, agirá conforme fez na semana passada, quando votou contrariamente 
ao seu próprio parecer, evitando prejuízos ao município. Concluiu enfatizando que é 
necessário parar de perder tempo e, para tanto, sugeriu discutir mais cada projeto que 
tramita nesta Casa de Leis, evitando transtornos a todos e assim, desenvolvendo um 
trabalho melhor ao patrão de todos,  que é o povo. Referindo-se aos comentários sobre 
queda de receita, disse que, desde o início do ano,  vem se falando sobre queda de 
receita neste município, entretanto, fazendo um levantamento, constatou que a receita 
será superior à prevista. Considerando que tudo deve ser feito por escrito, disse que 
apresentará um documento solicitando esta informação para entender, se a receita é 
superior à esperada, por quê a Prefeitura Municipal não está pagando as contas de água, 
luz e telefone. Retomando sobre o documento elaborado errado e assinado pelo Sr. 
Narciso (Prolop), enfatizou que tal assinatura era muito importante e que desse 
documento dependem a solução para o Cemitério Municipal, legalização daquele e de 
outros loteamentos clandestinos, entre outros problemas. Por fim, novamente,  ressaltou 
que é necessário verificar a real situação dos problemas para evitar sofrer graves 
conseqüências no futuro. Novamente, passando a presidência ao Vice-Presidente, Ver. 
Sebastião Rodrigues de Campos Júnior, o VER. PEDRO DA FONSECA disse que é 
muito difícil não questionar sobre o orçamento do Município,  diante da injustiça em se 
atribuir a culpa da queda no orçamento do Município ao Assessor Jurídico desta Casa de 
Leis, ainda mais se considerar que o Município não tem sequer um Secretário Municipal 
de Finanças. Acrescentou que, atribuir a culpa aos outros é muito fácil, mas, enfatizou a 
importância de lembrar que o principal desafio do Poder Executivo para gerar melhoria na 
qualidade de vida da população e o que merece mais atenção é, antes de tudo, arrecadar, 
gerenciar e investir o dinheiro público com competência e responsabilidade. Depois, 
principalmente, direcionar estes recursos financeiros em ações e obras nas áreas 
essenciais para garantir o bem estar comum, para os quais o Poder Público tem 
responsabilidade moral e constitucional. Ressaltou ainda que o grande desafio do 
Executivo é honrar suas obrigações perante à população e jamais ser omisso;  aplicar a 
receita financeira que obtém junto aos contribuintes em setores como saúde, educação, 
segurança, transporte e estradas. Acrescentou ainda que, se o Governo seguir este 
receituário,  estará vencendo o desafio de colocar o Poder Público à serviço dos reais 
anseios das pessoas, particularmente, dos menos favorecidos. E, finalizando, enfatizou 
que é necessário questionar bem,  antes de comentar sobre recursos públicos, antes de 
atribuir injustamente uma grande culpa a alguém, em especial,  quanto aos projetos de 
autoria do Poder Executivo para serem deliberados por esta Casa de Leis. O SR. 
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO – VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS 
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JÚNIOR esclareceu que, quando manifestou-se na tribuna, não atribuiu responsabilidades 
ao Assessor Jurídico, entretanto, requereu dele mais atenção na análise dos projetos para 
que realmente tente ajudar os Vereadores. Embora se tenha comentado que a Prefeitura 
tem três Assessores Jurídicos e a Câmara Municipal apenas um, não culpa este último, 
mas acredita que esta Casa de Leis pode contratar outro assessor para que os 
Vereadores discutam melhor os assuntos fora deste plenário. Retomando a presidência, o 
SR. PRESIDENTE, VER. PEDRO DA FONSECA prosseguiu com a ordem de inscrição e 
concedeu a palavra ao VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES que, referindo-se ao 
projeto de reurbanização da Praça da Matriz, disse que ele foi um dos Vereadores que 
esteve na reunião em que se discutiu o projeto, onde constatou que a participação 
popular foi muito pequena. Comentou que o grupo se resumiu a vários funcionários da 
Prefeitura Municipal,  além dos Vereadores Paulo e Sebastião e sempre questiona por 
que os Vereadores são sempre chamados de última hora. Citou como exemplo esta 
reunião em que ele foi avisado no dia anterior, mas há outras, em que avisam no mesmo 
dia, situação que dificulta muito a participação tanto de Vereadores quanto de outras 
pessoas, já que todos têm seus compromissos. Disse que o projeto é bonito, mas 
ressaltou a importância de obter a concordância da comunidade que, ainda nos últimos 
dias, o tem questionado acerca do alto valor da obra da praça que, recentemente, passou 
por reforma, ou seja, já recebeu alto investimento do DADE. Com relação ao Galpão de 
Reciclagem, comentou que, na última sexta-feira, esteve na Secretaria de 
Desenvolvimento, conversando com a pessoa responsável pelos convênios, e saiu de lá 
muito chateado diante das informações que obteve. Disse que, fazendo um levantamento, 
constatou que a Prefeitura Municipal conseguiu um recurso de cem mil e novecentos reais 
e, de contrapartida, a Prefeitura Municipal deveria liberar, aproximadamente,  mais cinco 
mil e oitocentos reais. Entretanto, disse que não entendeu por que, sendo este um 
recurso do PAC – Plano de Aceleração do Crescimento, na apresentação do projeto, a 
Prefeitura Municipal colocou um galpão de trezentos metros quadrados que, segundo 
informações, custará oitocentos reais cada metro. Desta forma, esclareceu o orador, o 
galpão custará duzentos e quarenta mil reais e, considerando que o recurso liberado é de 
cem mil reais, a Prefeitura deveria contribuir com os cento e quarenta mil reais de 
contrapartida. Lamentou tanta complicação, informando que, nesta data, analisou melhor 
o projeto e constatou que a contrapartida não é de cento e quarenta mil, mas de apenas 
cinco mil e oitocentos reais, por isto será necessário questionar mais e obter documentos 
para que todos entendam melhor esta situação. Ressaltou que, se os Vereadores não se 
empenharem em ajudar a ARES na solução dos seus problemas, em futuro breve,  o 
município pagará caro por isso. Alertou que o Aterro Sanitário está no seu limite e, se os 
recicladores de Salesópolis desistirem, aumentará o volume de lixo a ser encaminhado 
para o referido aterro, além de ter que buscar outra opção de aterro, provavelmente, mais 
longe do que o atual. Dirigiu-se aos Nobres Pares solicitando uma reunião na busca de 
solução para este problema que é sério e assim, evitar que a ARES perca este recurso, 
pois será muito difícil conseguir outro. Também enfatizou que, se ainda assim,  
concluírem que o Município deverá contribuir com os cento e quarenta mil reais e a 
Prefeitura Municipal não dispuser deste recurso e não houver outra alternativa, ainda que 
seja possível diminuir o valor da contrapartida, espera que todos concordem que o 
montante que esta Casa de Leis devolverá no final do ano, de aproximadamente cento e 
trinta mil reais, seja utilizado para este fim. Ressaltou que, para tanto, deverá ser firmado 
um compromisso com o Sr. Prefeito Municipal, ARES, comunidade e imprensa, para 
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garantir o destino à obra do referido e necessário galpão. Disse que os associados da 
ARES precisam do apoio dos Vereadores, pois são guerreiros que sobrevivem com uma 
retirada mensal de apenas trezentos reais mas, quando desistirem, será tarde à 
Administração Municipal valorizar o serviço deles e a importância para o meio ambiente. 
Com relação ao citado documento assinado pelo Sr. Narciso (Prolop),  aproveitou para 
solicitar ao Sr. Presidente que requeira à Justiça, informar a situação da homologação do 
acordo para que esta Câmara Municipal acompanhe o caso e, se necessário, colabore na 
solução. Também requereu à COSPES – Comissão de Obras, Serviço Público, Educação 
e Saúde, acompanhar a situação das Auxiliares de Merendeira do Quadro Funcional da 
Municipalidade, pois declararam-se desmotivadas diante dos problemas que lhes vem 
ocorrendo. Esclareceu que a maioria delas está no cargo,  há mais de dois anos, mas, por 
medida de economia, o Sr. Prefeito Municipal baixou um Decreto proibindo a designação 
de qualquer funcionário a outros cargos ou funções. Contudo, conforme as próprias 
Auxiliares de Merendeira, no último processo seletivo, houve contratação de Merendeiras, 
situação que obriga as novatas, em cargo e com salário superior, aprender com aquelas 
que têm experiência e recebem salários inferiores. Enfatizou que, se a idéia do Sr. 
Prefeito Municipal era economizar, por quê contratou Merendeiras,  ao invés de 
Auxiliares, cujos salários seriam inferiores e a economia seria real. O orador disse que 
vem sendo cobrado por medidas para resolver esta situação e enfatizou que pretende 
adotar medidas caso a Administração Municipal não resolva o impasse. Finalizando, disse 
que há outros funcionários da Administração Municipal reclamando por receberem valores 
bem inferiores ao Piso Salarial e, caso a situação persista, também tomará medidas para 
ajudá-los.  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 26 de Outubro de 2009. 
 

PRESIDENTE : 
 

1º SECRETÁRIO  : 
 

2º SECRETÁRIO  : 
 
A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Extraordinária,  

realizada em 03 de Novembro de 2009. 
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