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               ATA DA 32ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 29 de Novembro de 2010 - 2º Período da 15ª Legislatura. Aos 
vinte e nove dias do mês de Novembro do ano dois mil e dez, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Trigésima Segunda 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:  PROJETOS DE LEI  Nºs 032 (Dispõe sobre reajuste salarial ao Pessoal da 
Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis e dá outras providências); e 033/10 
(Institui gratificação pela colaboração em atribuições de trabalhos técnicos, científicos ou de 
relevante utilidade para o serviço público, além das atribuições normais, no âmbito do Poder 
Legislativo Municipal,  e dá outras providências), ambos de autoria da Mesa Diretora da 
Câmara Municipal – desps.: Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 
Orçamento; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 002/10 (Concede Título de 
Cidadão Honorário do Município e dá outras providências ), do Ver. Paulo Arouca Sobreira e 
demais Vereadores – desp.: Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 
Orçamento; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal: 139 – Informar quanto 
foi arrecadado com as multas do Radar Eletrônico, respectivamente em 2009 e 2010; quem 
são os membros da JARI e quanto recebem mensalmente e encaminhar uma relação com a 
discriminação de valores e datas relativos à aplicação de tais recursos; e 140/10 – Informar 
quem são os membros indicados pela Administração Municipal para representar o município 
na Câmara Técnica de Planejamento;  quais foram as propostas apresentadas por esta 
cidade; e encaminhar cópias das propostas para conhecimento, ambos do Ver. Claudinei 
José de Oliveira – desps.: Aprovados, encaminhe-se;  MOÇÃO Nº 006/10 – DE APOIO à 
aprovação da PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL – PEC-300, de autoria do 
Deputado Federal ARNALDO FARIA DE SÁ, que altera a redação do Parágrafo 9º do Artigo 
144 da Constituição Federal, estabelecendo que a remuneração dos Policiais Militares dos 
estados não poderá ser inferior ao da Polícia Militar do Distrito Federal, aplicando-se 
também aos integrantes do Corpo de Bombeiros Militar e aos inativos, do Ver. Claudinei 
José de Oliveira e outros – desp.: Aprovada, encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. 
Prefeito Municipal Nºs: 224 – Determinar ao setor competente, que se façam os estudos e 
as gestões pertinentes a fim de regulamentar, colocar as sinalizações necessárias e 
também as barreiras físicas proibindo o tráfego de veículos automotores, no período das 18 
às 06 horas, no trecho compreendido entre a Igreja Matriz e a Farmácia do Sr. Ruy Costa, 
nos finais de semana, feriados e dias de festa, do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes;  226 – 
Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a substituição de 
um poste, localizado na altura do Nº 326 da Rua Padre Benedito Rodrigues da Cunha, 
Bairro Fartura, do Ver. Paulo Arouca Sobreira;  e 225/10 – Solicitando ao DER envidar os 
esforços pertinentes, objetivando a colocação de duas lombadas na altura do Km 99,4 da 
Rodovia SP-88, em frente à EMEF Antonio Alvarenga – Bairro Nhá Luz; e remoção de três 
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barras de concreto fixadas na bifurcação da Rodovia SP-88 com a Estrada da Petrobrás, do 
Ver. Vanderlon Oliveira Gomes – desps.: Encaminhe-se, Plenário ciente; CONVITES das 
EMEI’s Professora Maria Aparecida Biasoli e Polymnia Bueno Leite, para as Solenidades de 
Formatura dos seus alunos,  a realizar-se no próximo dia quatro de dezembro, 
respectivamente às quatorze horas na EMEF Mestra Henriqueta e, às dezoito horas, no 
Clube SACI;  COMUNICADOS sobre a liberação de recursos financeiros para este 
município: do Ministério da Saúde – no valor de R$ 4.077,09,  referente ao Pagamento de 
Programa de Assistência Farmacêutica Básica; e no valor de R$ 1798,12, referente ao 
Pagamento de Compensação de Especificidades Regionais – ambos competentes a 
Outubro/2010; do Ministério da Educação – nos valores de R$ 1.338,00 para alimentação 
Escolar – EJA; R$ 1.044,00 para PNAE – Creche; R$ 16.662,00 para Alimentação Escolar – 
Ensino Fundamental; R$ 3.371,91 para PNATE e R$ 13.230,47 também para o PNATE; da 
Câmara dos Deputados – no valor de R$ 3.102.800,00 referente a recurso do Orçamento da 
União empenhados no período de Janeiro a Outubro/2010; no valor de R$ 369.139,63 
referente a recurso do Orçamento da União pagos no mês de Outubro/2010 – desps.:  
Arquive-se, Plenário ciente. Terminada  a  leitura,  o  Sr. Presidente concedeu a  palavra  
aos  Nobres Edis inscritos.  O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA iniciou agradecendo os 
Nobres Pares que o acompanharam, assinando o Projeto de Decreto de Decreto Legislativo 
Nº 10, que concede Título de Cidadão Honorário ao Deputado Estadual Luiz Carlos Gondim 
Teixeira, reconhecendo que o homenageado é parceiro, há anos, deste município, e não 
mede esforços para atender as necessidades locais, portanto, todos os Vereadores podem 
contar com ele. Justificando oralmente sua Indicação Nº 226, acrescentou que o referido 
poste está danificado na base, colocando em risco os pedestres, assim como a rede de 
água que está próxima, portanto, pode interferir no seu fornecimento. O VER. CLAUDINEI 
JOSÉ DE OLIVEIRA justificou oralmente seu Requerimento Nº 140, esclarecendo que a 
Câmara Técnica de Planejamento, é formada no Sub-Comitê de Bacias do Alto Tietê, e 
trabalha com a Lei Específica da região. Acrescentou que esta lei é de tamanha importância 
porque melhorará a situação da população salesopolense, "desengessar" alguns setores 
para realizar serviços e com isso todos serão beneficiados. Disse que apresentou este 
requerimento porque tomou conhecimento de que Salesópolis, ainda não apresentou sua 
proposta para inserir nesta lei, o que muito preocupa. Também disse que, caso os membros 
da referida Câmara Técnica ainda nada tenham apresentado suas propostas, a Comissão 
de Recursos Naturais e Meio Ambiente deste Legislativo poderá inserir algumas. Por outro 
lado, se já enviaram, espera que também encaminhem cópia para esta Casa de Leis 
conhecer o conteúdo. Referindo-se ao seu Requerimento Nº 139, lembrou que o Chefe do 
Poder Executivo encaminhou um projeto de lei, propondo a utilização dos recursos 
arrecadados com as multas do radar eletrônico e de trânsito no pagamento de dívida da 
Santa Casa local, mas, sendo considerado inconstitucional, agora quer saber por quê o 
recurso não foi aplicado no trânsito da cidade, seja em lombadas ou  placas, entre outras 
necessidades. Também quer saber, em caso de ter sido aplicado,  qual foi o destino dos 
recursos arrecadados em 2009 e 2010, pois, até o momento, esta Casa de Leis não foi 
informada. Ressaltou que inicia agora o período de férias e, sem sinalização, questionou 
como esta estância turística receberá os turistas. Prosseguindo, justificou ainda sua Moção 
Nº 06, esclarecendo que a Proposta de Emenda Constitucional visa beneficiar os policiais e 
bombeiros, especialmente, do Estado de São Paulo e Rio de Janeiro, onde estes 
profissionais recebem baixos salários. Acrescentou ainda que os Governadores destes 
Estados estão lutando para que referida proposta não seja aprovada, porque aumentará os 
gastos, contudo, o orador enfatizou que será um gasto necessário para garantir a segurança 
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da população. Lamentou que os profissionais, independente do Estado em que trabalhem, 
seja professor,  médico ou policial, devem receber o mesmo salário no País inteiro, evitando 
os problemas atuais, quais sejam, o profissional não quer trabalhar em Salesópolis porque o 
salário em Mogi das Cruzes ou São Paulo é superior.  Concluiu dizendo que, criando um 
teto no País inteiro, possibilitará condições iguais a todos e, a PEC-300 vem corrigir esta 
falha no caso dos policiais, portanto, agradeceu os Nobres Pares que também assinaram a 
citada moção.  Reportando-se ao Comunicado da Câmara dos Deputados, sobre o recurso 
de três milhões empenhados para este município, disse que isso prova que o problema de 
Salesópolis não é falta de recurso,  necessitando planejar a aplicação destes, contudo, 
declarou-se preocupado com os recursos já liberados no início do ano que, até o momento, 
ainda não tomou conhecimento da utilização. Por fim, disse que os Vereadores devem 
continuar fiscalizando, cumprindo com suas funções, verificar onde os recursos são 
aplicados, lembrando que o Chefe do Poder Executivo deve manter esta Casa de Leis 
informada para que possa continuar fiscalizando.  O VER.  VANDERLON OLIVEIRA 
GOMES iniciou justificando oralmente sua Indicação Nº 224, que apresentou atendendo os 
comerciantes e moradores do entorno da praça, pois os veículos que descem a Rua Pedro 
Rodrigues de Camargo expõem os pedestres à risco, dada a aglomeração de pessoas 
naquele espaço, bastante movimentado nos finais de semana e feriado. Quanto à Indicação 
Nº 225, embora reconheendo ser um pedido que vem de longas datas, espera seja atendido 
porque o local é muito perigoso, conta com uma unidade escolar próxima, além de estar 
próximo de curva e do acesso à Estrada da Roseira. Por fim, parabenizou o Nobre Par 
Paulo, pela proposta do Título de Cidadão Honorário ao Dr. Gondim, lembrando que ele 
mesmo nunca recebeu uma negativa a um pedido apresentado a ele ou seus assessores,  
portanto,  merece todo respeito e admiração e deve ser reconhecido pelo município.  O 
VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR reportou-se ao Projeto de Decreto 
Legislativo Nº 10, de autoria do Nobre Colega Paulo, enfatizando que o Dr. Gondim é 
merecedor do título, pelo esforço e trabalho que vem desenvolvendo em Salesópolis. 
Ressaltou que todos conhecem seu trabalho e a iniciativa em atender gratuitamente nesta 
cidade, além de ser um defensor da causa desta cidade, portanto, assinou o projeto,  tal 
como outros Colegas,  com a certeza do merecido reconhecimento. 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.  VANDERLON OLIVEIRA GOMES disse que já relatou, 
diversas vezes, o descaso do Poder Público Municipal com os moradores da zona rural, 
pois, algumas pontes estão caindo e nenhuma medida é adotada. Lembrou que, em abril, 
esteve no Bairro da Pedra Rajada, verificando a ponte localizada próximo à fazenda do ex-
Prefeito Feital, mas, até então, nenhuma providência foi adotada, embora tenha solicitado 
verbal e documentalmente. Disse que esta ponte está caindo, além de outra localizada no 
Bairro do Barro Amarelo, contudo, sempre apresentam desculpas de que a madeira está 
sendo serrada, que será levada, mas nada se resolve. Comentou que muitas pessoas 
aprovadas no último concurso público municipal o procuram, questionando quando serão 
chamados a assumir seus cargos, mas, não sabe responder porque a Câmara não recebe 
informações diversas da Prefeitura Municipal. Contudo, disse que os concursados declaram-
se indignados porque muitas pessoas estão sendo contratadas por outros meios, como pelo 
Consórcio Três Rios, mas eles mesmos, que pagaram taxa, fizeram e foram aprovados no 
concurso, não são chamados, ficando à mercê da boa vontade do Chefe Poder Executivo. 
Relatou que, no último final de semana, ocorreu um Show de Rock na Praça da Matriz, 
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evento cultural que deve ser apoiado por este Legislativo, entretanto, deve-se respeitar o 
espaço dos outros. Disse que o Diretor Municipal que autorizou o evento deveria ter feito um 
levantamento antes, para evitar que outros eventos fossem prejudicados, lembrando que, 
naquele dia, embora o show tivesse agendado até às dezoito horas, havia um casamento às 
dezessete horas e trinta minutos. Relatou que um dos padrinhos foi solicitar aos músicos 
que parassem de tocar para a entrada da noiva e, não houve acordo, sob alegação de que 
tinham a autorização de um Diretor Municipal. Os parentes dos noivos contataram o orador 
que, não estava na cidade, mas, ainda assim, tentou contato com o Presidente deste 
Legislativo e o Nobre Colega Claudinei e não conseguiu. Disse que, diante desse problema, 
familiares dos noivos tiveram que solicitar apoio policial para serem atendidos pelos 
músicos, mas, logo que começou o casamento, voltaram a tocar, necessitando daí da 
interferência do Padre. Lamentou o fato, ressaltando que, muito embora todos os eventos 
educacionais, sociais ou culturais mereçam o apoio deste Legislativo, é necessário respeitar 
o espaço comum, esperando, portanto, que o Diretor Municipal de Cultura use esta situação 
como um alerta, evitando, em outras ocasiões, constrangimentos e transtornos a todas as 
partes. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA, reportando-se ao fato mencionado pelo 
orador que o antecedeu, disse concordar que faltou planejamento e organização, pois todos 
sabem que sábado é dia de casamento, evento que é muito esperado pelos envolvidos.   
Disse que o show teve continuidade no domingo, portanto, o Show de Rock deveria ter 
encerrado às dezessete horas, evitando esta grave falha. Aproveitando também a 
manifestação do Nobre Par Claudinei sobre segurança, o orador disse que todos estão 
acompanhando o clima de guerra no Estado do Rio de Janeiro, onde estão usando todo tipo 
de armamento para restabelecer a segurança, mas, voltando no tempo, pode-se constatar 
que os profissionais de segurança não foram valorizados, sendo para eles, mais fácil 
trabalhar para o tráfico de entorpecentes do que para o Estado, pois recebem dez vezes 
mais que o salário. Enfatizou então, que se não valorizar o profissional, seja de qual for a 
área, não terá o retorno e a produção esperada, portanto, a PEC deve ser aprovada. 
Lamentou a situação, porque a população pagadora de impostos é a maior prejudicada, 
além de perder entes queridos por falta de segurança, sendo importante valorizar os 
profissionais e fazer as devidas equiparações salariais. Comentou que há funcionários que 
trabalham vinte ou trinta anos, sem qualquer valorização,  seja ele funcionário da escala 
municipal, estadual ou federal. Mas, o reconhecimento é palavra chave para todo 
funcionário, é o pagamento pela dedicação, para o que não basta tapinha nas costas, deve-
se sim, garantir uma carreira reconhecida, tanto financeira quanto profissionalmente. Por 
fim, ressaltou a necessidade de criar políticas públicas que garantam o reconhecimento dos 
funcionários públicos, o que, até o momento,  deixa muito à desejar neste País. A VERª. 
DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE referiu-se ao descaso com que a Empresa 
Bandeirante Energias do Brasil tem atendido este município, lembrando que os munícipes 
pagam a CIP – Contribuição para Iluminação Pública, mas, o serviço deixa à desejar. 
Lembrou que esta Casa já apresentou  muitas proposições, solicitando instalação de novas 
iluminações e que não foram  atendidas, contudo, deveria tal empresa, ao menos, fazer a 
manutenção periódica das luminárias existentes. Enfatizou que, face aos temporais próprios 
desta época, muitas luminárias são danificadas, sendo assim, devem passar por 
manutenção constante para evitar que vários lugares, tanto da zona urbana quanto rural, 
fiquem na escuridão. Referindo-se à  Empresa de Transportes Júlio Simões, disse trata-se 
de outro descaso para com a população. Relatou que, uma munícipe a procurou 
reclamando que, embora os horários dos coletivos sejam de hora em hora aos sábados, 
domingos e feriados, ficou aguardando um ônibus das treze horas e quarenta minutos até  
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às dezesseis horas, aguardando os horários posteriores, das quatorze horas e quinze 
minutos e outro das quinze horas e quinze minutos. Quando o transporte chegou, um dos 
passageiros questionou o cobrador sobre a demora, e este respondeu que o fato ocorreu 
devido à falta de cobrador. A oradora questionou a situação, considerando-a vergonhosa, 
portanto, solicitou o agendamento de uma reunião com representantes daquela empresa, 
com a participação de usuários, para que os problemas sejam expostos por eles próprios, 
evitando que os representantes da empresa justificquem que não existem os problemas 
apontados, relembrando o que já falou ,esta tribuna; “eles fazem uma lavagem cerebral na 
gente, no dia da reunião, e acaba tudo em pizza”. Finalizando,  lamentou a situação 
vergonhosa do transporte coletivo, reiterando a necessidade da reunião, para que tanto a 
reclamante deste fato participe, como outros que enfrentaram situações tão lamentáveis 
quanto esta. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA reportou-se à manifestação da 
oradora que o antecedeu, dizendo que, no tocante à prestação de serviços públicos por 
empresas privadas, esta Casa de Leis vem cumprindo sua parte, participando de reunião, 
expondo os problemas, mas, como persistem, para uma cidade-estância turística, sugeriu o 
registro em Boletim de Ocorrência ou encaminhamento do caso ao Ministério Púbico, 
acreditando que nova reunião não frutificará, portanto, se estão brincando com o município, 
as empresas devem ser advertidas para evitar transtornos à população local e visitantes. 
Disse que, este ano, o município trabalha com o orçamento proposto no ano passado, 
portanto, da atual Administração Municipal, contudo, não entende, por quê os telefones dos 
vários setores públicos estão incomunicáveis. Acrescentou que isso demonstra falta de 
planejamento, pois este problema deveria ser detectado há seis meses e não agora, 
causando tantos prejuízos e, se houve excesso de algum setor, este deve ser penalizado e 
não os demais. Quanto ao concurso público, também declarou não entender por quê a 
Administração vem contratando funcionários, ao invés de chamar os aprovados, portanto, 
mais um caso de falta de planejamento. Disse que avaliará a resposta do Sr. Prefeito 
Municipal ao seu Requerimento sobre recursos liberados para manutenção das estradas 
rurais, no valor de dois milhões de reais, para saber os bairros beneficiados, o valor aplicado 
e se a planilha condiz com a real situação, haja vista que não houve licitação. Informou que,  
acessou o Portal de Transparência do Governo Federal, constatando a existência de um 
recurso, no valor de dois milhões seiscentos e sessenta e seis mil reais, e apresentou outro 
Requerimento, questionando o Sr. Prefeito, entretanto, obteve como resposta, que ele 
(subscritor do documento) estava equivocado quanto ao valor.  Registrou que,  se houve 
equívoco, foi por parte do Governo Federal, pois anexou à sua proposição, o documento 
que imprimiu através daquele portal, enfatizando que está trabalhando com informações 
prestadas pelo governo. Acrescentou ainda que, segundo informações, funcionários da 
Administração Municipal contataram aquele Ministério responsável pelo referido Portal, 
solicitando correção do valor, todavia, isto também comprova o trabalho do orador.  
Referindo-se ao Conselho Gestor da Água, da Várzea do Rio Tietê, já citado pelo Nobre 
Colega Sebastião, cujos serviços começam em São Paulo e vêm para este município, alvo 
de empenhos para que fosse invertido o sentido, a fim de não demorar tanto o atendimento 
a Salesópolis, disse que, embora esta cidade seja suplente do município de Carapicuiba, 
não está fazendo jus à cadeira das reuniões. Falou que também apresentará requerimento, 
questionando quem é o representante de Salesópolis que não está se fazendo presente nas 
reuniões. Referindo-se ao seu partido PR, disse que conversou com o Nobre Colega Paulo, 
para saber se a situação da Santa Casa local está legal, para viabilizar liberação de 
recursos avindos de Emendas Parlamentares ao Ministério da Saúde, mas, recebeu a 
resposta de que não está legalizada. Ainda assim, conversou com a Assessora do 
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Deputado Federal Valdemar Costa Neto, questionando se o recurso fosse enviado à 
Prefeitura Municipal, esta poderia fazer a compra dos materiais necessários e repassar à 
Santa Casa, quando ela informou que poderá, desde que haja comum acordo entre ambos. 
Diante do fato, já solicitou àquele Deputado, apresentar uma Emenda no valor de duzentos 
mil reais, para aquisição de medicamentos, portanto, disse estar cumprindo seu trabalho de 
buscar recursos para a única Santa Casa da cidade. Entretanto, espera que aquela Santa 
Casa agilize a legalização dos documentos, viabilizando assim a liberação de outras 
Emendas, evitando casos como de um valor liberado para pavimentação, cuja obra iniciou e 
paralisou, sem conclusão. Diante destes fatos, disse que pretende agendar uma reunião 
com o Sr. Prefeito Municipal, para que ele e o Nobre Colega de Partido – Angelino 
Rodrigues, exponham a proposta dessa liberação de recurso à Administração Municipal, 
para que esta  realize a compra dos medicamentos e faça o repasse à Santa Casa.  
Enfatizou que, apesar de discutir e cobrar várias situações, também está acompanhando 
várias outras, como por exemplo o caso das obras cujos processos já estão no Ministério 
Público, acreditando que outras devam ser enviadas, como o caso do Posto de Saúde do 
Distrito dos Remédios e Quadra do Bairro Totozinho Cardoso, as quais estão fazendo 
aniversário sem conclusão. Lembrou ainda que, embora o prazo tenha se expirado, ainda 
aguarda resposta com relação às obras das passarelas de madeira. Por fim, ressaltou que 
cobra, mas também cumpre com sua parte, correndo atrás de recurso para o município. Não 
havendo mais oradores inscritos o SR. PRESIDENTE informou que encaminhou ofício à 
Secretaria de Obras, solicitando o agendamento da reunião requerida pelo Ver. Pedro da 
Fonseca,  para prestação de informações acerca de diversas obras. Justificou que, embora 
tivesse solicitado tal reunião para esta tarde, o Sr. Secretário Municipal de Obras não pode 
confirmá-la porque, nesta data, representantes do AVADAM estiveram fiscalizando algumas 
obras do município, esperando que, em breve, ele proporá nova data. Nada mais havendo, 
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 Novembro de 2010. 
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2º SECRETÁRIO  : 
 
  A Ata supra foi lida e ___________________ em Sessão Ordinária,  realizada 
em 06 de Dezembro de 2010.   


