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               ATA DA 30ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 08 de Novembro de 2010 - 2º Período da 15ª Legislatura. Aos 
oito dias do mês de Novembro do ano dois mil e dez, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Trigésima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis 
sob a presidência do Vereador Agnaldo Bueno e secretariada pelo Edil Sérgio Aparecido 
Feliciano de Sá – 2º Secretário.  Às dezenove horas,  horário regimental, o Sr. 2º Secretário 
procedeu a verificação da presença, constatando-se a ausência do Ver. Sebastião 
Rodrigues de Campos Júnior – 1º Secretário, e presença dos demais membros desta Casa.  
Havendo número legal,  o Sr. Presidente declarou aberta a sessão e solicitou ao Sr. 2º 
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, dada a ausência 
do Ver. Sebastião Rodrigues de Campos Junior.  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. 2º 
Secretário que procedesse a leitura das matérias do EXPEDIENTE que constou do 
seguinte, com seus respectivos despachos:  REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito 
Municipal Nºs: 121 – Prestar informações acerca da Emenda Parlamentar de autoria do 
Deputado Federal Arnaldo Faria de Sá, no valor de cem mil reais: 1) O Conselho Municipal 
do Idoso está opinando na decisão dos equipamentos que serão adquiridos, 2) Quem é o 
funcionário municipal responsável pelo levantamento dos equipamentos,  3) Qual a data 
prevista para entrega dos equipamentos aos interessados, e 4) Encaminhar cópia da ata da 
reunião registrando tais decisões;  122 – Informar o valor investido com Idosos, neste 
exercício de 2010, encaminhando cópia dos documentos comprobatórios;  123 – Enviar uma 
relação constando o número de atendimento/2010, mês a mês, por Fisioterapeuta do Centro 
Municipal de Fisioterapia, todos do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes;  124 – Manter o 
subscritor deste informado sobre todo Processo Licitatório acerca da aplicação do recurso 
do Orçamento de União, no valor de R$ 295.300,00, empenhado na pasta do Ministério das 
Cidades, para este município de Salesópolis, bem como se já existe um Projeto de 
Desenvolvimento Urbano relacionado a este recurso;  125 – Informar como será aplicado o 
recurso, do Orçamento da União, no valor de R$ 220.000,00, empenhado na pasta do 
Ministério da Ciência e Tecnologia,  para este município de Salesópolis; 126 – Manter o 
subscritor deste informado sobre todo Processo Licitatório acerca da aplicação do recurso, 
do Orçamento da União, no valor de R$ 487.500,00, empenhado na pasta do Ministério do 
Turismo, para este município de Salesópolis, bem como informar se já existe um projeto de 
infraestrutura turística relacionado a este recurso;  127 – Informar as empresas participantes 
do Processo Licitatório relativo ao recurso no valor de R$ 500.000,00, já liberado pelo 
Ministério da Integração Nacional, destacando a vencedora, bem com informe onde serão 
aplicados tais recursos, data que iniciou as obras e a prevista para seu término, todos do 
Ver. Agnaldo Bueno; 128 –  Se manifestar a respeito dos serviços prestados pela Delegacia 
de Trânsito local, alvo de inúmeras reclamações de munícipes, especialmente, no que se 
refere a expedição de documentos e emplacamento de veículos, assim como solicita 
manifestação do Delegado Titular de Salesópolis e Delegado Diretor do DETRAN-SP,  e o  
encaminhamento de cópia deste à imprensa local e regional para divulgação desta 
reivindicação do Legislativo Salesopolense, do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes; 129 – 
Informar onde estão publicadas as medições para que a população analise o preço e a 
qualidade das obras realizadas no município, conforme consta do Programa de Governo do 
atual Prefeito Municipal;  130 – Informar quando a comunidade do Bairro dos Nunes será 
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atendida com a implantação de rede de tubos, ambos do Ver. Claudinei José de Oliveira; e  
131/10 – Informar se há algum recurso do Governo Estadual ou Federal, destinado à Rua 
Sant’Anna, Bairro Fartura, em caso positivo, informar valor e data prevista para início das 
obras, especificando os serviços que serão realizados e, em caso negativo, informar quais 
medidas estão sendo ou serão adotadas para resolver o grave e antigo problema daquela 
via pública, do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes – desps.: Aprovados, encaminhe-se; 
INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 218 – Determinar ao Setor de 
Obras, realizar a pintura nos muros, bancos e quiosques da Praça Padre João Menendes, 
área central desta cidade, do Ver. Angelino Rodrigues e outros;  219 – Determinar ao setor 
competente, apreender os cães soltos pelas ruas do Distrito dos Remédios, dos Vers. 
Sérgio Aparecido Feliciano de Sá e Angelino Rodrigues;  220 – Interceder junto à Empresa 
Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a troca das cruzetas de madeira do poste 
localizado em frente a casa do Sr. Garcia, Rua São Pedro, Nº 51 – Distrito dos Remédios, 
do Ver. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá  – desps.: Encaminhe-se, Plenário ciente; 
PARECER CFO Nº 17/10 referente ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de 
Salesópolis, relativo ao mês de Setembro/10 – desp.: Aguarde-se o Parecer Prévio do 
Egrégio Tribunal de Contas do Estado, para então emitir o parecer final e conclusivo;  
CONVITES: da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes – para as Sessões Solenes de 
Entrega de Título de Cidadão Mogiano ao Delegado Seccional de Polícia Dr. João Roque 
Américo, no dia onze de novembro, às vinte horas, e Comemorativa do “Clube dos 
Desbravadores da  Igreja Adventista do 7º Dia”, dia dezoito de novembro, às vinte horas, 
ambas na sede daquele Poder Legislativo; COMUNICADOS sobre a liberação de recursos 
financeiros para este município: do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome – duas no valor de R$ 1.706,83 referente ao Índice de Gestão Descentralizada - 
IGDBF competentes a Junho e Julho/10;  no valor de R$ 1.294,20 referente ao Piso Básico 
Variável II – competente a Agosto/2010, no valor de R$2.000,00 referente ao Piso Variável 
de Média Complexidade – PETI – competente a Agosto/2010, e no valor de R$ 4.500,00 
referente ao Piso Básico Fixo – competente a Agosto/2010;  do Ministério da Saúde – quatro 
no valor de R$ 108.351,05 cada, referentes ao Pagamento de Teto Municipal da Média e 
Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – competentes a 
Julho/Agosto/Setembro/Outubro/2010;  três no valor de R$ 4.077,09 cada, referente ao 
Pagamento de Programa de Assistência Farmacêutica Básica – competentes a 
Julho/Agosto/Setembro/2010; nove no valor de R$ 1.798,12 cada, referente ao Pagamento 
de Compensação de Especificidades Regionais – competentes ao período de Janeiro a 
Setembro/2010; três no valor de R$ 23.845,50 cada, referente ao Pagamento de PAB FIXO 
– competentes a Julho/Agosto/Setembro/2010; no valor de R$ 2.361,73 referente ao 
Pagamento de Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza Pandêmica (H1N1) – 
competente a Julho/2010 – desps.:  Arquive-se, Plenário ciente. Terminada  a  leitura,  o  Sr. 
Presidente concedeu a  palavra  aos  Nobres Edis inscritos.  O VER. ANGELINO 
RODRIGUES justificou oralmente sua Indicação Nº 218, que apresentou atendendo pedido 
dos moradores dos arredores da praça, esperando que seja atendido antes do Natal.  O 
VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA iniciou lembrando que muitos dos pedidos desta 
noite não precisariam ser apresentados, se fosse cumprido o disposto no Artigo 68 da Lei 
Orgânica do Município, de que o Prefeito deve remeter à Câmara cópias de contratos, 
convênios e outros, contudo, espera que os atenda com brevidade para que os Vereadores 
possam acompanhar as obras públicas. Justificou oralmente seu Requerimento Nº 129, 
cobrando cumprimento do plano de governo do atual prefeito, pois sem as placas, não há 
como a população e os Vereadores acompanharem as medições de obras. Quanto ao 
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Requerimento Nº 30, disse que além do Bairro dos Nunes, também foi procurado pelos 
moradores do Bairro Padre José, solicitando o mesmo serviço. Por fim, disse aguardar 
ansioso pelas respostas dos documentos já encaminhados.  O VER.  VANDERLON 
OLIVEIRA GOMES iniciou justificando seu Requerimento Nº 121, o qual apresentou 
atendendo cobrança dos membros do Conselho Municipal do Idoso, que não recebe 
informações acerca dos recursos que lhes beneficia. Quanto ao Requerimento Nº 122, disse 
que, no Orçamento para 2011, esta Casa de Leis aprovou o recurso de vinte e sete mil reais 
para custear algumas despesas, entretanto, os membros do Conselho do Idoso 
desconhecem a aplicação de tais recursos, pois não são comunicados nem sequer 
questionados sobre as prioridades. Referindo-se ao seu Requerimento Nº 123, o orador 
disse que, constantemente, é procurado por pacientes que não conseguem vaga no Centro 
Municipal de Fisioterapia. Lamentou o fato,  porque há seis fisioterapeutas naquele centro, 
então quer entender o que ocorre e, para isso, precisa saber quantos pacientes são 
atendidos, por mês, por cada profissional, a fim de verificar onde está a falha do sistema. 
Conforme se manifestou na sessão anterior, apresentou o Requerimento Nº 128, com o 
objetivo de saber onde está o problema para tentar ajudar no que for possível, aproveitando 
a mudança de governo no início do próximo ano. Comentou que um morador da zona rural, 
já deixou seu serviço e esteve, por cinco ou seis vezes,  na Delegacia local e não conseguiu 
o emplacamento. Acrescentou que o setor de emplacamento só traz lucros ao município, 
portanto, quanto mais investir, mais retorno terá, entretanto, embora as promessas do Sr. 
Prefeito para melhorias no setor, sequer a cobertura para emplacamento foi atendida, até o 
momento. Enfatizou que, além do interessado perder dia de serviço para conseguir o 
emplacamento de seu veículo, ainda expõe-se à risco de multa pela falta de placas.  
Também justificou seu Requerimento Nº 131, lembrando que o mesmo pedido foi 
apresentando em abril do ano passado, um serviço paliativo foi feito precariamente e se 
perdeu com uma temporada de chuvas e, novamente, foi refeito com precariedade, 
portanto, espera que o recurso destinado àquela rua sirva para resolver o problema 
definitivamente. Passando a presidência ao vice-presidente, Ver. Paulo Arouca Sobreira, o 
VER.  AGNALDO BUENO usou da tribuna, enfatizando a importância do trabalho dos 
Vereadores, que é arte de fiscalizar através de Indicações e Requerimentos. Registrou a 
importância do Sr. Prefeito Municipal responder os requerimentos dentro do prazo, para que 
os Vereadores possam fiscalizar melhor a aplicação dos recursos liberados pelo Governo 
Federal, através dos Ministérios da Cidade, de Ciência e Tecnologia, do Turismo e da 
Integração Nacional. Lembrou que somados, totalizam, aproximadamente, um milhão e 
seiscentos mil reais, portanto, quer saber quem participa dos processos licitatórios, quem 
venceu,  quais os projetos relacionados ao recurso entre outros. Ressaltou a importância 
dos Vereadores conhecerem todos os dados para viabilizar a fiscalização, portanto, reiterou 
para que o Prefeito Adilson seja ágil nas respostas dos requerimentos. Não havendo mais 
oradores inscritos, o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA e, conforme pauta 
publicada, solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura do PARECER CFO Nº 
046/10, recomendando a aprovação do PROJETO DE LEI Nº 30/2010 (Estima a Receita e 
fixa a Despesa do município de Salesópolis, para o exercício de 2011), de autoria do Poder 
Executivo. Terminada a leitura,  o Sr. Presidente colocou a matéria em única discussão. O 
VER.  VANDERLON OLIVEIRA GOMES disse que foi procurado pelos membros do 
Conselho Municipal do Idoso, solicitando-lhe inserir emenda no orçamento e, tendo em vista 
que neste projeto aprova um recurso no valor de quarenta mil reais a serem destinados aos 
idosos, esclareceu que será desnecessária a emenda solicitada. Concluiu esclarecendo 
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que, desta forma, os idosos serão beneficiados com o valor já incluso no orçamento, 
dispensando a apresentação de nova emenda.  O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA 
disse que, segundo análise dos documentos anexos ao projeto em discussão, oito milhões e 
oitenta e um mil reais serão destinados a Área de Educação, registrando que este valor está 
acima do mínimo exigido por lei. Informou ainda que consta no projeto, o valor de quatro 
milhões quinhentos e sessenta e seis mil reais a serem aplicados na Área de Saúde. Disse 
que o Sr. Prefeito Municipal poderá remanejar as verbas que julgar necessárias, entretanto, 
os Vereadores devem estar conscientes de que, do total de vinte e quatro milhões orçados, 
doze milhões de reais, ou seja, a metade do orçamento, será aplicada em duas pastas, que 
são saúde e educação. Enfatizou que os Vereadores devem cobrar a aplicação dos 
recursos, evitando que, mais tarde, aceitem proposta de remanejamento posterior,  de 
outras pastas para estas duas que são as maiores beneficiadas. Por fim, declarou seu voto 
favorável, acrescentando que fez estes registros para que todos saibam dos valores 
destinados às pastas de Educação e Saúde. Ninguém mais se manifestando, o Sr. 
Presidente submeteu o PROJETO DE LEI Nº 30/2010 (Estima a Receita e fixa a Despesa 
do município de Salesópolis, para o exercício de 2011), de autoria do Poder Executivo, à 
única votação,  o qual foi aprovado por unanimidade dos presentes, ou seja, oito votos, 
dada a ausência do Ver. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior.  Prosseguindo com a 
pauta, o Sr. Presidente solicitou  ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura do PARECER 
CJR Nº 29, CONTRÁRIO ao PROJETO DE LEI Nº 26/2010 (Dispõe sobre a obrigatoriedade 
de contratação de mão-de-obra local para prestação de serviços e execução de obras 
públicas e dá outras providências), de autoria do Ver. Paulo Arouca Sobreira. Terminada a 
leitura, de acordo com o disposto no Parágrafo 2º do Artigo 40 do Regimento Interno desta 
Casa de Leis, o Sr. Presidente submeteu à única discussão e votação o referido PARECER 
CONTRÁRIO, o qual foi aprovado por unanimidade dos presentes, ou seja, oito votos, dada 
a ausência do Ver. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior, sem preceder manifestação. 
Aprovado o Parecer Contrário da Comissão de Justiça e Redação, o Sr. Presidente 
comunicou o ARQUIVAMENTO do PROJETO DE LEI Nº 026/10 (Dispõe sobre a 
obrigatoriedade de contratação de mão-de-obra local para prestação de serviços e 
execução de obras públicas e dá outras providências), de autoria do Ver. Paulo Arouca 
Sobreira.  Não havendo mais matéria a ser apreciada na presente Ordem do Dia, o Sr. 
Presidente passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL e, conforme livro de inscrição, 
concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA 
disse que, na qualidade de presidente da Comissão Especial de Emenda e Reforma da Lei 
Orgânica do Município, queria registrar o trabalho do Sindicato dos Funcionários Públicos, 
que enviou propostas para a comissão, que estão em pauta e sendo avaliada para atender, 
portanto, parabenizou o Sindicato pela colaboração. Dirigindo-se ao Sr. Presidente, disse 
que as cidades da região, como Mogi das Cruzes,  vêm solicitando revisão da contagem 
populacional feita pela equipe do Censo/2010 do IBGE, e acredita que esta Casa de Leis 
também deva se manifestar, porque isto terá conseqüência no montante dos recursos que 
serão liberados para Salesópolis, divergindo entre o valor liberado e número de atendidos, 
portanto, prejudicial para o município. Comentou que os comerciantes de Salesópolis foram 
prejudicados por algumas atitudes da Vigilância Sanitária, mas, em contrapartida, a cidade 
recebe, diariamente, comerciantes ambulantes com caminhões de abacaxi, CDs, produtos 
químicos entre outros. Enfatizou que, da mesma forma que a Administração Municipal, 
através da Secretaria Municipal correspondente, determinou a fiscalização aos comerciantes 
da cidade, deve também determinar que sejam averiguadas as condições dos produtos 
oferecidos pelos vendedores ambulantes, inclusive, se estão pagando os impostos devidos. 
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Reportando-se aos serviços públicos, disse que há departamentos que, devido à férias de 
funcionários, o público fica sem atendimento, caso daqueles que precisam de Carteira de 
Trabalho. Enfatizou que, segundo uma máxima conhecida “ninguém é insubstituível”, 
portanto, se um sai de férias, outro previamente preparado deveria assumir, evitando 
transtornos aos munícipes. Com relação às condições das ruas da cidade, questionou então 
como suportar a “rua onde mora o Sr. Lucas Candelária”, por onde os veículos desviavam 
para evitar a Avenida Victor Wuo e, atualmente está sem condições. Disse que há recursos 
para isto, conquistado por ele e outros Vereadores que, embora de pequeno valor, ainda 
não foram aplicados em total prejuízo de vários moradores desta cidade, que não dispõem 
de condições adequadas de tráfego. Ressaltou a importância das pequenas obras, dizendo 
que a Administração Municipal está preocupada com grandes obras, deixando as pequenas, 
porém, de extrema necessidade, sem atendimento. Acrescentou ainda que é essencial 
atender bem a população local para, depois, preocupar-se com as grandes obras para 
atender o turismo. Esclareceu que faz este desabafo,  lembrando que dentre as obras ainda 
pendentes,  consta a da creche no Bairro Fartura, cujo requerimento que encaminhou ainda 
não foi respondido, assim como há outras obras pendentes por falta do envio de 
documentos ao órgão que liberará o recurso. Por fim, disse que vem trabalhando muito e, 
embora seja considerado como oposição, tem corrido na conquista de recursos e obras, se 
empenhado bastante, pois,  quer ver as coisas acontecerem nesta cidade.  O VER. PAULO 
AROUCA SOBREIRA parabenizou os organizadores da Festa do Eucalipto, destacando o 
Sr. Prefeito Municipal, a CAMAT e todos os que se empenharam para resgatar este evento 
de grande importância para Salesópolis. Enfatizou que é uma festa muito bonita, que premia 
produtores e empregados, bem como abre espaço para as empresas oferecem seus 
produtos e demonstrarem as novas tecnologias do setor.  Lembrou contudo,  que o avanço 
tecnológico também gera o desemprego, substituindo cinqüenta ou sessenta trabalhadores 
pela mecanização. Enfatizou que as políticas públicas deveriam voltar-se também à 
capacitação de pessoal para que não percam emprego diante da mecanização do setor de 
eucalipto. Agradeceu todos aqueles que se empenharam para realização desta importante 
festa.  Por fim,  disse que o Dr. Gondim – Deputado Estadual reeleito, já se dispôs em 
colaborar na apresentação de Emendas para ajudar a Santa Casa local, bem como se 
empenhará para outras demandas do município, diante do orçamento insuficiente para 
atender as necessidades básicas desta cidade. O VER.  SÉRGIO APARECIDO FELICIANO 
DE SÁ também parabenizou os organizadores da 12ª Festa do Eucalipto, registrando o 
trabalho incansável dos funcionários do Setor de Obras – Antonildes e “Srs. Zezé e José 
Cunha”,  junto dos demais que se empenharam. Esclareceu que, na quinta-feira, o Corpo de 
Bombeiros não liberou o espaço para iniciar a festa, por falta de uma proteção no rio, onde, 
na festa anterior, ocorreu um acidente, e parabenizou ainda todos que participaram das 
provas realizadas na referida festa. Reportando-se ao emplacamento de trânsito, disse que, 
no Distrito dos Remédios, há uma placa indicando a distância de nove quilômetros daquele 
distrito para Salesópolis, mas, na verdade, são quatorze quilômetros. Finalizou dizendo que 
espera sejam tomadas as providências para informar corretamente a quilometragem. Não 
havendo mais oradores inscritos o SR. PRESIDENTE parabenizou também a participação 
do Sindicato na reformulação da Lei Orgânica, enfatizando que é desta forma que acontece 
a democracia e toda cidadania. Colocou-se à disposição do Sindicato para ser-lhes útil no 
que for preciso. Informou que, na próxima segunda-feira, dia quinze, não haverá sessão 
ordinária neste Legislativo, devido ao Feriado Nacional da Proclamação da República. 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. 
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       Sala Ver. Antonio Paulino de Miranda Júnior, em 08 de Novembro de 2010. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  : 
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
  A Ata supra foi lida e ___________________ em Sessão Ordinária,  realizada 
em 22 de Novembro de 2010.   


