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               ATA DA 5ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 29 de Março de 2010 - 2º Período da 15ª Legislatura. Aos 
vinte e nove dias do mês de Março do ano dois mil e dez, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis sob 
a presidência do Vereador Agnaldo Bueno e secretariada pelos Edis Sebastião Rodrigues 
de Campos Júnior – 1º Secretário, e Sérgio Aparecido Feliciano de Sá – 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: 030 – Prestar as informações 
e enviar os documentos que relaciona,  referente aos poços artesianos perfurados em 
escolas rurais na gestão anterior,  do Ver. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior;   031 – 
Verificar junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil e informar o valor total recebido 
desta cidade, relativo à CIP – Contribuição para Iluminação Pública, nos meses de Janeiro e 
Fevereiro deste ano, quantas instalações residenciais e comerciais, respectivamente, 
contribuíram neste período, e qual o valor pago pelo município àquela concessionária, 
referente à iluminação pública, no mesmo período, do Ver. Pedro da Fonseca;  032 – 
Discriminar os valores constantes da resposta ao Requerimento Nº 131/09 do mesmo autor, 
relativos à aplicação dos recursos do FUNDEB; 033 – Determinar ao setor competente, 
realizar estudos para as obras necessárias à solução definitiva dos problemas existentes 
nas proximidades da Imagem de São Sebastião, instalada na Avenida Victor Wuo, próximo 
ao Supermercado Okamura, e informar esta Casa de Leis a decisão e  prazo para seu 
início; 034 – Definir uma data, dentro do mês de Abril, mas após o quinto dia, em período 
noturno, para expor o projeto ou projetos em que serão aplicados os recurso advindos do 
DADE, com suas justificativas,  no Plenário da Câmara Municipal, informar a situação do 
Processo Licitatório, valor total liberado, empresa responsável se já houver e, em que será 
aplicada a sobra do recurso de mesma fonte relativo a 2008;  035 – Informar e encaminhar 
os documentos que relaciona, relativos ao Contrato Direto Nº 06/09, firmado entre a 
Municipalidade e o Sr. Hélio da Costa Filho, para prestação de serviço técnico de 
Assessoramento à Vigilância Sanitária Municipal, bem como do Plano de Trabalho 
elaborado e realizado pelo contratado, justificativa para firmar referido contrato e cópia dos 
demais contratos firmados pela Municipalidade nesta gestão, que ainda não foram 
encaminhados a este Legislativo, conforme dispõe a Lei Orgânica, todos do Ver. Claudinei 
José de Oliveira – desps.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. 
Prefeito Municipal Nºs: 082 – Determinar ao setor municipal competente,  um levantamento 
dos terrenos baldios e abandonados desta cidade, notificando os respectivos proprietários,  
para que façam a limpeza necessária;  083 – Determinar ao setor municipal competente,  a 
limpeza nas ruas da área central, especialmente, da Avenida Professor Adhemar Bolina até 
o Portal Artístico desta cidade, bem como solicita o mesmo serviço nas ruas da zona rural;  
084 – Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a 
manutenção nas luminárias dos postes da zona rural e urbana, todas da Verª. Deise 
Aparecida Corrêa Duque;  085 – Determinar ao Setor de Obras, colocar dois redutores de 
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velocidade na Travessa Licínio Cardoso do Nascimento, Vila Bragança, sendo um na altura 
do Nº 231 e outro próximo ao Bar da Dona Jô;  086 – Determinar ao Setor de Obras, a 
capina na lateral da Rua Ferdinando Jungers,  no trecho entre a propriedade da Sra. 
Rosinha até a propriedade da Sra. Regina; 087 – Determinar ao Setor de Obras, roçar a 
lateral da Rua Barbosa, Vila Bragança, todas dos Vers. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá e 
Angelino Rodrigues;  088 – Determinar ao Setor de Obras,  colocar cascalho na Estrada de 
Campos, trecho da descida do morro do Bairro Itaguassú;  089 – Viabilizar junto à Empresa 
Bandeirante Energias do Brasil, a colocação de dois postes com luminárias na Rua 
Rodrigues Camargo, ao lado antigo Frigorífico, ambas do Ver. Sérgio Aparecido Feliciano de 
Sá;  090 – Enviar para apreciação desta Edilidade, um Projeto de Lei, nos moldes do 
ANTEPROJETO DE LEI que anexa, dispondo sobre denominação da Seção Municipal de 
Obras e Planejamento José Francisco Corrêa – Porangaba,  do Ver . Sebastião Rodrigues 
de Campos Júnior;  091 – Reconhecer o trabalho voluntário de entidades ou particulares 
desta cidade, fornecendo os materiais básicos para viabilidade das atividades, ainda que 
para tanto, seja necessário reservar e utilizar o recurso arrecadado de um mês na 
Tradicional “Feira de Quinta de Mês”;  092 – Determinar às Secretarias Municipais de Saúde 
e de Obras, avaliar a situação das ambulâncias e realizar os serviços que se fazem 
necessários, inclusive, na ambulância,  que atende em tempo integral,  a Santa Casa de 
Misericórdia Frederico Ozanan;  093 – Determinar ao setor competente, adotar providências 
emergenciais para atender o Abaixo-Assinado dos moradores da Rua Sebastião Soares 
Leite, Bairro do Fartura, bem como a inclua no Cronograma de Obras ainda deste ano,  
todas do Ver. Claudinei José de Oliveira; 094 – Interceder junto à Empresa Bandeirante 
Energias do Brasil, a fim de estender, para todos os dias da semana, a abertura do Posto de 
Atendimento ao Consumidor desta cidade;  095 – Determinar ao Setor de Obras, a limpeza 
necessária nas áreas interna e externa da Escola Municipal do Bairro do Pico Agudo; 096 – 
Determinar ao Setor de Obras, realizar a limpeza e a capina necessárias na Rua José 
Otávio Cáfaro;  097 – Determinar à Secretaria Municipal de Educação, estudar a 
possibilidade de reabrir a Escola do Bairro do Chá, todas do Ver. Paulo Arouca Sobreira – 
desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente; PARECER CFO Nº 007/10 referente ao 
Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Salesópolis, relativo ao mês de Fevereiro/10 
– desp.: Aguarde-se o Parecer Prévio do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo para então emitir o parecer final e conclusivo; COMUNICADO da Câmara dos 
Deputados sobre a liberação de recursos, no valor total de R$ 557.862,38, referente ao 
Orçamento da União – desp.: 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 94, acrescentando que os 
moradores da zona rural aproveitam uma consulta médica para resolver outros problemas, 
contudo, por não ter atendimento todos os dias no Posto de Atendimento da Bandeirante, 
são obrigados a voltar outro dia. Também justificou sua Indicação Nº 95, informando que a 
limpeza solicitada, há nove meses, não foi realizada, tanto que foi encontrada uma cobra no 
pátio da referida escola, expondo à sérios riscos toda comunidade escolar. Quanto à sua 
Indicação Nº 96,  disse que referida via pública é estreita e talvez por isso fique esquecida, 
contudo, lembrou que seus moradores também pagam impostos.  Justificando sua 
Indicação Nº 97, disse que foi procurado por algumas mães do Bairro do Chá,  solicitando a 
reabertura  da escola do bairro,  enfatizando que não basta abrir os seus portões, é 
necessário oferecer infraestrutura básica, como água, pintura, carteiras, lousa, cozinha, 
professor e outros que compõem o mínimo necessário para que as crianças possam estudar 



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

DE SALESÓPOLISDE SALESÓPOLISDE SALESÓPOLISDE 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 5ª Sessão Ordinária, realizada em 29 de março de 2010                             FL. 3 
 

 

com decência e qualidade necessária. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA iniciou 
dizendo que apresentou vários trabalhos, destacando alguns. Citando o Requerimento Nº 
35, disse que tomou conhecimento do referido contrato através da imprensa, embora, 
conforme dispositivo da Lei Orgânica deste Município, todos os Contratos, Portarias e outros 
diversos documentos devem ser encaminhados a esta Casa de Leis. Disse acreditar que, os 
não enviados pelo Poder Executivo,  devem ter algum problema, contudo, solicita tais 
contratos para confirmar a veracidade de muitos comentários, portanto, alertou que os 
requer pela última vez, por escrito, pois já deveriam ser enviados. Disse que,  exoneração e 
alterações de cargos, segundo informações, houve muitas,  portanto, espera não precisar 
solicitar tais documentos via Ministério Público. Referindo-se ao Requerimento Nº 32, 
lembrou que, no ano passado, encaminhou documento à Prefeitura Municipal, cuja 
resposta, recebeu no dia sete de janeiro, informando os gastos com recursos do FUNDEB, 
sendo R$ 156.400,00 para aquisição de materiais pedagógicos e demais materiais para as 
unidades escolares, R$ 35.975,00 para reforma das unidades escolares e, R$ 3.476.998,64 
para despesas, inclusive com pessoal da Área de Educação e outras, também  informando 
a existência de um saldo no valor de R$ 205.676,76. Diante de tais valores, o orador disse 
não entender porque o saldo existe se há tantas necessidades nas unidades rurais, muitas 
citadas por Vereadores, como as faltas de:  material, manutenção, incentivo aos professores  
e até de espaço em escola,  onde crianças assistem aulas em almoxarifados. Acrescentou 
que esta sobra demonstra que algo está errado, ou não querem fazer, não conseguem fazer 
ou a informação está errada, pois se há recurso para ser aplicado à Área de Educação,  
além dos vinte e cinco por cento obrigatórios,  são inaceitáveis tais reclamações, portanto, 
necessário apurar. Também questionou porque não foi utilizada a sobra para pagar pró-
labore aos professores e demais funcionários da área de educação. Disse ainda que, neste 
mesmo documento, solicita as atas das reuniões do FUNDEB para conhecer a situação do 
conselho e as fiscalizações que faz. Reportando-se à Indicação Nº 92, esclareceu que 
incluiu a ambulância da Santa Casa local, dado seu estado de deterioração, necessitando 
de troca para melhor atender as emergências, especialmente as noturnas. Disse que as 
ambulâncias não poderiam estar na situação em que se encontram porque tem que atender 
as emergências de todos,  e é a ambulância da Santa Casa que socorrerá a todos. Também 
justificou seu Requerimento Nº 34, dizendo que, no ano passado, já questionou sobre os 
projetos em que serão aplicados os recursos do DADE, entretanto, se houve alteração,  
conforme comentários, a Câmara Municipal deveria ser informada, motivo pelo qual solicita 
a reunião para exposição das mudanças, senão, o documento disponível é que valerá para 
fiscalização dos Vereadores.  Em aparte, o Ver. Vanderlon Oliveira Gomes disse que, no 
ano passado, foi solicitada uma Audiência Pública para exposição da aplicação dos 
recursos do DADE, mas, até o momento,  não foi agendada, e muitos munícipes procuram 
os Vereadores, questionando sobre as obras. Lembrou que,  o próprio Sr. Prefeito 
Municipal,  publicou num jornal regional,  que a comunidade foi consultada, mas os citados 
munícipes dizem que não sabiam da realização das obras.  Retomando, o orador disse que 
por isto mesmo questiona, haja vista que os Vereadores são as pessoas mais próximas da 
população,  e são questionados constantemente, mas, não têm como informarem se a 
Câmara Municipal não recebe as Portarias e Contratos.  Acrescentou ainda, como o 
Vereador poderá defender e aconselhar os funcionários para não fazer paralisação, se  há 
gastos com contratações para outros setores. O orador finalizou dizendo que questiona a 
aplicação dos recursos do DADE, FUNDEB e outros, porque há recursos, portanto os 
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Vereadores devem saber onde e como estão sendo aplicados. Mas,  diante de sugestões 
deste Legislativo para aplicação destes,  ainda se ouve como resposta que não há recursos,  
contudo, numa resposta da própria Secretária Municipal de Educação, ela informa que há 
sobra de verba na sua pasta, o que dificulta assim o entendimento desta confusa situação. 
O VER.  PEDRO DA FONSECA justificou oralmente seu Requerimento Nº 31, dizendo que 
os munícipes enfrentam várias dificuldades para ver atendido seus pedidos de ligação de 
energia elétrica, seja na zona rural como na urbana, porque a Empresa Bandeirante 
Energias do Brasil tem feito muito pouco pelo município. Diante desta situação, decidiu 
questionar o valor total que aquela empresa recebeu desta cidade,  relativo à CIP, nos 
meses de Janeiro e Fevereiro, valores de contribuição residencial e comercial, bem como os 
repassados à empresa no mesmo período. Acrescentou que tais informações são 
necessárias para demonstrar aos munícipes que reclamam contribuir e não serem 
atendidos, portanto, com os documentos, acredita que esclarecerão as dúvidas de que o 
valor arrecadado não cobre as despesas dos serviços prestados. Enfatizou que é 
necessário verificar a situação porque há muitas reclamações e não há como continuar do 
jeito que está, diante de tanta queda no fornecimento de energia, demora na religação de 
energia nos bairros rurais, entre outros que geram constantes e inúmeras reclamações aos 
Vereadores.  O VER.  SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR declarou seu apoio 
à Indicação Nº 97, do Nobre Ver. Paulo Arouca,  pois também foi procurado por mães do 
Bairro do Chá, dizendo que seus filhos são transportados, diariamente, para outras 
unidades escolares, sendo que a escola do bairro poderia ser reativada. Em seguida, 
justificou oralmente seu Requerimento Nº 30, o qual apresentou diante das inúmeras 
reclamações acerca do abastecimento de água nas unidades rurais, embora todos 
reconheçam o alto investimento em poços artesianos. Disse que é necessário conhecer as 
obras para entender o tamanho do problema e decidir as formas de solução e evitar gastos 
em duplicidade.  Em aparte, o Ver. Claudinei José de Oliveira lembrou ainda dos poços 
artesianos perfurados no Posto de Saúde e em algumas escolas da área urbana, estes 
últimos,  talvez tenham sua água misturada à fornecida pela Sabesp, portanto, importante 
verificar a qualidade da água que também é oferecida às crianças da área urbana.  
Retomando, o orador julgou importante a colocação do Nobre Par, porque são tantas as 
reclamações que, de repente, o problema é maior do que se imagina.  Também justificou 
sua Indicação Nº 90, dizendo que a proposta visa reconhecer a dedicação do “Sr. 
Porangaba” ao Setor Municipal de Obras, lendo a justificativa na sua íntegra. Terminada a 
leitura, o orador agradeceu e disse esperar contar com o apoio dos Nobres Pares. O VER.  
SÉRGIO APARECIDO FELICIANO DE SÁ justificou sua Indicação Nº 85, esclarecendo que, 
no início do ano passado,  já solicitou a colocação dos mesmos redutores de velocidade, 
mas, nesta semana,  uma senhora o procurou reclamando o abuso dos motoristas, 
especialmente, no período noturno, quando acontecem até rachas. Disse que funcionários 
da Prefeitura Municipal lhe contaram que há tachões em estoque no Setor de Obras, que 
poderiam ser colocados na referida via, evitando acidentes,  antes que seja tarde demais.  
Também justificou sua Indicação Nº 89, dizendo que recebeu reclamações de moradores 
sobre a escuridão no local, abrigando usuários de drogas e outros atos de vandalismo que a 
situação favorece. Lamentou ter que apresentar novamente este pedido, porque os 
munícipes pagam a CIP e a Empresa Bandeirante Energias do Brasil não retribui com as 
luminárias públicas. Ressaltou que, se fossem atendidos, ao menos, dois pedidos de 
luminárias por mês, acabaria com tantos problemas apresentados,  além de evitar 
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problemas ao Sr. Prefeito Municipal e Vereadores, pois o pagamento da CIP é efetuado 
para este fim.  Por fim, disse acreditar que esta cobrança, num futuro próximo,  dará 
problema,  acreditando na necessidade de uma decisão,  devolver o dinheiro ou colocar as 
luminárias. Não havendo mais oradores inscritos, o Sr. Presidente passou para a ORDEM 
DO DIA e,  solicitou ao Sr. 2º Secretário que procedesse a leitura dos Pareceres CJR Nº 
03, COSPES Nº 03 e CFO Nº 10, todos recomendando a aprovação do PROJETO DE LEI 
Nº 003/10; CJR Nº 04, COSPES Nº 04 e CFO Nº 11, todos recomendando a aprovação do 
PROJETO DE LEI Nº 004/10; CJR Nº 05, COSPES Nº 05 e CFO Nº 12, todos 
recomendando a aprovação do PROJETO DE LEI Nº 005/10. Terminada a leitura, conforme 
pauta publicada, submeteu à única discussão e votação os PROJETOS DE LEI Nºs 03/10 
(Dispõe sobre nova redação à Lei Nº 1545, de 18.06.2008 e dá outras providências) e 04/10 
(Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar Convênio com o Estado de São Paulo, por 
intermédio da Secretaria Estadual da Educação, objetivando a continuidade do Programa de 
Ação de Parceria Educacional Estado/Município para atendimento do Ensino Fundamental), 
ambos de autoria do Poder Executivo, os quais foram aprovados por unanimidade, sem 
preceder manifestação. Para concluir com a pauta, colocou em única discussão o 
PROJETO DE LEI Nº 05/10 (Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Centro 
Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza – CEETEPS), também de autoria do Poder 
Executivo. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA enalteceu o alto nível da Escola de 
Tecnologia do Estado, lembrando que, há muitos anos, vem propondo ao Poder Executivo, 
a implantação desta entidade neste município. Passaram-se os anos, embora tenha 
apresentado o mesmo pedido em 2008 e 2009,  agora o Sr. Prefeito Municipal aceita a 
proposta, que também foi apresentada por um grupo de professores, pais e de pessoas 
ligadas à própria instituição, portanto, um grande passo. Disse que este convênio vem num 
momento muito adequado, já que,  em trinta de março, comemora-se o Dia Mundial da 
Juventude, portanto, acredita que esta medida seja uma parte da Política Pública 
disponibilizada a esta classe. Enfatizou a importância de oferecer benefícios aos jovens 
através de Políticas Públicas, informando que a ONU – Organização das Nações Unidas, 
reconhece como jovens, aqueles que têm idade entre quinze e vinte e quatro anos e, no 
Brasil, através do terceiro Setor, são reconhecidos jovens os que integram a faixa etária 
entre dezesseis e vinte e nove anos de idade. Por fim, disse acreditar que o Sr. Prefeito 
Municipal atenderá grande demanda através das Classes Descentralizadas, esperando que 
em Salesópolis os jovens tenham a oportunidade de escolherem os melhores cursos a 
serem implantados, conclamando pelo voto favorável dos Nobres Pares. O VER. 
SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR enfatizou também a importância da 
matéria, acrescentando que o Instituto Paula Souza é antigo e, há vários mandatos, os 
Vereadores têm buscado a implantação dos seus cursos nesta cidade e o Prefeito Adilson 
viu a importância e o efetivou. Ressaltou ainda que o Governo do PSDB considerou a 
importância dos cursos profissionalizantes e envia este projeto que vem de encontro aos 
anseios dos Vereadores e, especialmente,  dos jovens que buscam um rumo para suas 
vidas. Por fim, também conclamou pelo apoio dos Nobres Pares, dizendo contar com a 
aprovação de cada um deles. Ninguém mais se manifestando, foi a referida matéria 
submetida à votação, sendo, à exemplo das anteriores, aprovada por unanimidade. Não 
havendo mais pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia, o Sr. Presidente comunicou 
que, para a Ordem do Dia da próxima sessão, estão previstas a discussão e votação dos 
PROJETOS DE LEI Nºs 001 (Dispõe sobre instalação, por instituições bancárias e 



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

DE SALESÓPOLISDE SALESÓPOLISDE SALESÓPOLISDE 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 5ª Sessão Ordinária, realizada em 29 de março de 2010                             FL. 6 
 

 

financeiras, com agências e postos de atendimento na Estância Turística de Salesópolis, do 
sistema de segurança e monitoramento por câmeras de vídeo), e 002/10 (Dispõe sobre a 
obrigatoriedade de instalação de sanitários e bebedouros nas agências bancárias existentes 
na Estância Turística de Salesópolis), ambos de autoria do Ver. Paulo Arouca Sobreira. Ato 
contínuo, passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL e, conforme livro de inscrição, 
concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES 
disse que alguns fatos vêm ocorrendo no município,  necessitando de providências dos 
Vereadores junto ao Sr. Prefeito Municipal. Citou,  inicialmente, a Estrada Salesópolis-Santa 
Branca que, a cada dia, piora mais, contudo, quem mais a utiliza são os moradores de 
Salesópolis, especialmente, os transportadores de eucalipto. Disse que a Comissão de 
Obras desta Casa de Leis,  composta por ele e os Nobres Pares Paulo e Deise, deverão 
fazer um levantamento e apresentar uma proposta aos Prefeitos desta cidade e do 
município vizinho de Santa Branca, a fim de buscarem recursos junto ao Estado, 
objetivando obras de melhoria para evitar agravamento do problema. Disse que há um local 
em situação mais grave, próximo àquele município, que a qualquer hora a estrada afundará 
por inteira. Outro caso, refere-se à legalização dos loteamentos irregulares, lembrando que, 
desde 2008, vêm buscando a regularização de um deles, localizado no Bairro do Fartura, 
constatando a morosidade da Justiça e do Poder Executivo para resolver o problema. 
Comentou que, no ano passado, aconteceram reuniões,  em que participaram funcionários 
da Municipalidade,  informando os moradores destes loteamentos que,  através do 
Programa Cidade Legal, em seis meses, as escrituras seriam entregues.  Lamentou o fato,  
recordando que,  no “Loteamento do Narciso”, todos procedimentos exigidos foram 
atendidos e a regularização ainda está pendente, portanto, achou injusto dizendo que dar 
uma informação destas,  é enganar a população.  Comentou que os Programas do Governo 
existem,  mas,  não atendem a todos, como é o caso do Programa Luz Para Todos,  embora 
deixe a população na esperança. Enfatizou a necessidade de trabalhar com a realidade e 
não dar prazo para solução, evitando enganar o povo e complicar a credibilidade dos 
Vereadores perante a população. Garantiu que cobrará, toda semana, a solução para os 
loteamentos irregulares que, estava em trâmite,  mas,  foi paralisado, contudo, disse que se 
alguém tiver novidade acerca do assunto, que lhe passe ou faça uso da tribuna desta Casa 
de Leis,  para que possa também manter informada a população interessada.  Reportando-
se à situação do funcionalismo público municipal,  disse que, nesta semana, houve uma 
paralisação de quarenta minutos no Setor de Obras, para realização de uma assembléia. Na 
oportunidade,  o Sr. Prefeito Municipal não estava no município,  então nada foi decidido, 
contudo, lembrou que ele também não repassou o índice inflacionário aos funcionários, 
conforme determina a lei, portanto, lamentou que,  logo o atual Prefeito que,  dentre os três 
candidatos ao cargo, era o único servidor municipal e que todos apostavam que melhor 
atenderia os funcionários,  ao contrário das demais cidades da região, nem o repasse da 
inflação ele fez. Comentou que esteve no Setor de Obras e colocou-se à disposição dos 
funcionários para servi-los e defender os interesses da comunidade, enfatizando que foi 
eleito para servir a comunidade e,  se não o  fizer, prefere também não ocupar mais a vaga 
de Vereador. Disse que sua função também é fiscalizar o Poder Executivo e, como não 
cumpriu a lei, através da Comissão de Finanças e Orçamento pretende agir, porque não tem 
cabimento que, diante dos salários recebidos por alguns servidores, ainda não tenham o 
reajuste legal, que é de 3,65%,  conforme publicação jornalística, demonstrando o descaso 
da Administração Municipal  Citou o Plano Carreira, incluso no Plano de Governo do atual 
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Prefeito Municipal, lembrando que ele (Prefeito Adilson) esteve nesta Casa de Leis, dizendo 
que estava elaborando o plano e que não pretendia enviar um “enlatado” para aprovação 
deste Legislativo,  contudo,  já se passou um ano,  e ainda não enviou referido plano. 
Acrescentou que, esta situação demonstra que o Prefeito Adilson,  realmente, não quer 
atender e que há má vontade para tanto. Disse que todos sabem, da existência de 
funcionários que trabalham há apenas cinco anos na Prefeitura Municipal, tendo privilégios 
superiores àqueles que têm vinte anos de casa, o que, desmotiva estes últimos, esperando 
que o plano seja enviado para apreciação desta Casa desta Casa de Leis.  O VER. PAULO 
AROUCA SOBREIRA disse que se apega à questão da justiça,  lembrou um importante 
julgamento,  de repercussão nacional,  exposto durante a semana na mídia televisiva e 
outras, servindo de modelo aos estudantes, futuros formandos na área de Direito. Assim, 
questionou como e o que fazer para decidir quem merece ou não, porque ele próprio busca 
entender e não consegue,  quais padrões são utilizados para promover uns e não outros. 
Questionou se é considerado tempo ou dedicação e, concluindo que nada disso foi levado 
em conta, conclui-se que se perdeu tempo sem criar um caminho para o Plano de Carreira. 
Disse que este plano é obrigatório em qualquer empresa pública ou privada, porque pauta a 
vontade do funcionário em almejar e alcançar uma melhoria salarial, porque ninguém quer 
ser admitido como operário e aposentar-se como tal, mas, progredir. Disse acreditar que 
todos os Vereadores buscam a melhoria de condição e de vida dos funcionários públicos, 
porque ninguém trabalha por esporte ou lazer, mas buscam o reconhecimento efetivo. 
Ressaltou a necessidade de brigar muito para que o Plano de Carreira seja implantado e 
todas as reivindicações de ordem salarial, incluindo reajuste anual, não deveriam depender 
de cobrança, mas,  apenas cumpridas. Acrescentou ainda,  que as previsões orçamentárias 
deveriam ser realizadas e sua análise feita nos meses de novembro e dezembro para que, 
em janeiro do ano seguinte,  os dados estejam fáceis para novas previsões e cumprimento 
do reajuste legal. Falou que as professoras deste município são merecedoras de 
reconhecimento, pois, o ensino de qualidade e o empenho delas em ensinar e preparar os 
salesopolenses,  têm elevado e destacado os estudantes desta cidade. O VER. CLAUDINEI 
JOSÉ DE OLIVEIRA comentou as inúmeras reclamações que tem recebido acerca da 
proliferação de ratos nesta cidade,  cabendo ao Setor de Zoonose Municipal, verificar a 
situação e seus motivos para sanar o problema. Disse que há casas abandonadas na área 
central,  favorecendo esta situação, assim como há reclamantes que atribuem o caso ao 
trabalho desenvolvido pela Sabesp, portanto,  necessário solucionar. Quanto aos 
funcionários públicos municipais, disse que todos sabem que o orçamento municipal é 
pequeno, mas, o que chateia a todos, inclusive aos funcionários, é que não há recursos 
para reajuste, bônus ou gratificação, contudo, há para os novos contratados. Lembrou que, 
no ano passado, o Poder Executivo encaminhou dois projetos para esta Casa de Leis, um 
deles, criando a Frente de Trabalho Municipal, o qual foi devolvido ao autor diante de alguns 
problemas de ordem técnica, e o outro, referindo-se à implantação do Programa de Bolsa-
Estágio que, sendo aprovados,  utilizariam recursos do mesmo montante que poderia ser 
aplicado aos funcionários atuais.  Informou que, outra situação que onera os cofres,  são as 
contratações, exonerações e recontratações anuais de Diretores e Secretários Municipais,  
portanto, não há como sobrar recurso para os demais. Citou ainda as supostas Portarias 
que não foram enviadas a esta Câmara Municipal,  de Promoção,  para vinte ou vinte e 
cinco funcionários, que são beneficiados com o mesmo recurso que poderia atender a 
todos. Disse que o Prefeito Adilson, funcionário da Municipalidade, assim como é o Vice-
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Prefeito, deveriam ser mais justos e melhor analisar a situação dos funcionários. Informou 
que pretende levar o caso ao Tribunal de Contas do Estado, para analisarem as Portarias 
de Promoção e a situação do funcionalismo público. Lembrou que uma pessoa lhe contou 
que,  no novo Edital do Concurso Público,  há vagas para Fiscal, quando ele próprio 
questionou por que não prepara um funcionário atual para assumir este cargo.  Também 
lembrou que a Administração Municipal investiu em curso para funcionários que não 
trabalha no Setor Contábil Municipal, assim como foram enviados outros para um curso no 
Estado do Rio de Janeiro, situações que necessitam de averiguação,  porque não têm 
recurso para cumprir lei em benefício dos funcionários,  mas,  tem para os casos citados, 
enfatizando que tomará uma posição e, se tiver que escolher entre ficar do lado do Chefe da 
Administração Municipal e os funcionários, certamente, optará pelos últimos. Ressaltou que, 
aquilo que deveria ser investido na Folha de Pagamento dos funcionários,  está sendo 
diluído em outras coisas, portanto, não há como falar em Plano de Carreira, o que somente 
será implantado quando imposto pelo Ministério Público. Declarou-se solidário a todos os 
funcionários, dizendo que, embora alguns dos que foram promovidos mereçam, seria 
melhor reajustar os salários de todos a favorecer dois ou três.  Retomando sobre o Edital do 
Concurso Público, disse que, segundo informações, em determinado cargo o salário é de 
R$ 507,00, entretanto, o valor do Salário Mínimo é maior, necessitando revê-lo porque algo 
está errado, já que não se pode contratar funcionário e pagar valor inferior ao referido 
Salário Mínimo. O VER.  PEDRO DA FONSECA comentou que, nesta data,  esteve no 
município de Biritiba Mirim, juntamente com os Nobres Pares Sérgio Feliciano e Agnaldo 
(Presidente), em reunião da ACAT – Associação das Câmaras Municipais do Alto Tietê e, 
um dos itens da pauta, foi o PAC – Plano de Aceleração, Programas Minha Casa Minha 
Vida e Cidade Legal relativos a loteamentos ilegais, motivando a discussão deste mesmo 
assunto na reunião da Comissão de Habitação e Urbanização deste Legislativo,  que será 
realizada no próximo dia doze de abril. Aproveitou para convocar os Nobres Pares Angelino 
e Sebastião, membros da referida comissão,  para que junto aos funcionários do Poder 
Executivo Municipal, responsáveis pelos citados programas, possam discutir as soluções 
para Salesópolis. Comentou que, diante das dificuldades encontradas,  tanto na Área de 
Educação quanto de Saúde Municipal,  será necessário que as comissões competentes 
agendem reuniões com os responsáveis, nesta Casa de Leis, a fim de dar conhecimento 
dos fatos aos Vereadores que são os últimos a saberem o que acontece. Disse que, muitas 
vezes, tanto Prefeito quanto o Vice-Prefeito, solicitam apoio dos Vereadores, junto aos 
Deputados dos seus partidos, para conquistarem emendas para esta cidade, contudo, não 
conhecem os problemas e para o que são necessários os recursos.  Por fim, enfatizou que 
as comissões deste Legislativo devem agendar,  com brevidade,  as reuniões para 
discutirem os problemas e buscarem soluções. O VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE 
CAMPOS JÚNIOR comentou que relataria os problemas que vêm ocorrendo em um bar,  
instalado na Rua José Cursino dos Santos, recentemente fechado, razão da elaboração de 
um Abaixo-Assinado dos vizinhos, porque o problema é grave, já que, conforme fotos 
anexas ao documento enviado a esta Casa de Leis, os freqüentadores sentavam-se à beira 
da calçada, envolvendo menores de idade em agressões com facas e garrafadas, contudo, 
o local é caminho para uma Escola Infantil.  Acrescentou que os moradores daquela via 
pública declararam não saber mais como agir,  e encaminharam cópias iguais àquele 
documento com fotos à Prefeitura Municipal e Ministério Público, esperando que não seja 
liberado mais nenhum alvará para funcionamento deste tipo de comércio na referida rua. 
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Dirigindo-se ao Sr. Presidente, quem recebeu referido documento, solicitou-lhe que contate 
o Chefe do Poder Executivo, para que verifique junto ao setor competente, a legislação 
relativa à liberação de instalação de bares próximo à unidades escolares. Disse reconhecer 
que todo mundo precisa trabalhar, contudo, é necessário que o trabalho seja descente, não 
como o citado comércio, que recebeu denúncia de prostituição,  portanto, necessitando  
investigar antes de conceder o alvará. Dirigindo-se aos demais Vereadores, solicitou-lhes 
tomar conhecimento do citado documento e suas fotos, disponível nesta Casa de Leis, para 
que conheçam a gravidade de um estabelecimento comercial ter aprovada sua instalação 
em lugar errado. Reportando-se ao Programa Cidade Legal, disse que, há muito, vem 
defendendo a regularização fundiária que acredita, melhorará em trinta por cento a situação 
orçamentária do município, que passa de oitenta, mas foram cadastrados cinqüenta 
loteamentos. Segundo informações,  já foi levantada grande parte da documentação de 
alguns loteamentos, contudo,  ainda dependem de levantamento topográfico. Disse que, 
sendo declinado como loteamento irregular,  será passível de tais levantamentos, o que 
depende definir se será realizado pelo próprio Governo do Estado ou às custas do 
município.  Informou ainda que, através do Programa Cidade Legal, os proprietários do 
loteamento terão as devidas escrituras, mas, dependem de investimento que Salesópolis 
ainda não dispõe, ao contrário do município vizinho de Mogi das Cruzes, em que já 
conquistaram este passo por dispor de condições financeiras. Comentou que já sugeriu, 
através do contrato de estagiários, realizar os levantamentos necessários para agilizar o 
trabalho,  garantindo aos munícipes os certificados de propriedade que lhes permitirá 
empréstimos para melhoria dos imóveis entre outros benefícios.  Por fim, disse que as 
comissões competentes desta Casa de Leis devem realizar os trabalhos necessários junto 
aos responsáveis pela regularização fundiária no município, dada a grande importância para 
esta cidade. Não havendo mais oradores inscritos,  o Sr. Presidente comunicou que, dia 
primeiro de abril, quinta-feira próxima, não haverá expediente, pois foi decretado Ponto 
Facultativo nas repartições públicas pelo Prefeito Adilson, portanto,  o expediente neste 
Legislativo retornará somente na segunda-feira, dia cinco de abril, já que sexta-feira será 
feriado nacional.  Também estendeu convite do COMDEMA, para reunião que terá como 
pauta o Município Verde, no próximo dia trinta e um, às nove horas e trinta minutos, no 
Plenário deste Legislativo. 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 29 de Março de 2010. 
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