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
ATA DA 24ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 12 de Setembro de 2011 - 3º Período da 15ª Legislatura. Aos
doze dias do mês de Setembro do ano dois mil e onze, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Vigésima Quarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de
Salesópolis sob a presidência do Vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior 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 da Verª. Deise Aparecida Corrêa Duque – 1ª Secretária, 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
última sessão, 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 da Verª. Deise. Em seguida, o Sr. Presidente submeteu
a ata à discussão e votação, sendo a mesma também aprovada por unanimidade dos
presentes, sem preceder manifestação. Ato contínuo, 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: 109
– Informar se já conseguiu os recursos financeiros necessários para recapeamento das ruas
do Distrito dos Remédios, dos Vers. Angelino Rodrigues e Sérgio Aparecido Feliciano de Sá;
110 – Informar as medidas adotadas com relação à sujeira que se acumula nos arredores
do prédio da Empresa Bandeirante Energias do Brasil, localizado à Rua XV de Novembro nº
506, que se transformou em criadouro de ratos e outros, do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes
– desps.: Aprovado, encaminhe-se; MOÇÃO Nº 009/11 – DE CONGRATULAÇÕES ao
Destacamento de Polícia Militar local, em especial aos Soldados Ricardo Siqueira Ribeiro
Gomes e Willian José da Silva, pelo excelente trabalho que realizam no Município, alvo de
elogios da população, principalmente no tocante ao desenvolvimento de ações que visam
criar um saudável clima de entrosamento e confiança entre a Polícia Militar e esta
comunidade, do Ver.Claudinei José de Oliveira – desp.: Aprovada, encaminhe-se;
INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 135 – Determinar a construção de
uma lombada na altura do Nº 61 da Rua Vereador Antonio Rodrigues Lopes, do Ver. Sérgio
Aparecido Feliciano de Sá; 136 – Determinar a desativação do ponto de ônibus da Rua
Cunha Bueno, Vila Bragança, retirando a cobertura existente, dos Vers. Sérgio Aparecido
Feliciano de Sá e Angelino Rodrigues; 137 – Adotar as providências necessárias,
objetivando a implantação de um Plano de Saúde para os Funcionários Públicos Municipais
e seus dependentes, do Ver. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior; 138 – Determinar a
realização das obras necessárias à recuperação da Rua Sebastião Nepomuceno da Silva,
Bairro Totozinho Cardoso; 139 – Determinar a adotação de medidas necessárias junto ao
proprietário ou responsável pelo terreno, localizado à Rua Frederico Ozanan, onde foi
instalada uma Torre de Telefonia Móvel, objetivando sua limpeza, com urgência, ambas do
Ver. Vanderlon Oliveira Gomes; 141 – Determinar ao setor competente realizar estudos
visando uma parceria entre o Poder Público Municipal e os Bombeiros Civis do município; e
140/11 – Solicitando ao DER providências para garantir maior segurança aos usuários da
Rodovia SP-88 e melhorar o acesso aos moradores próximos ao antigo “Restaurante Leitão
Pururuca”, logo após a entrada da Barragem de Ponte Nova (sentido Salesópolis-Mogi das
Cruzes), onde há uma curva muito perigosa, ambas do Ver. Claudinei José de Oliveira –
desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente; COMUNICADOS sobre a liberação de recursos
financeiros: do Ministério da Saúde – no valor de R$ 108.255,05 para o Pagamento de Teto
Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, competência
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Agosto/2011; no valor de R$ 4.077,09, para Pagamento de Programa de Assistência
Farmacêutica Básica, competência Julho/2011 – desps.: Arquive-se, Plenário ciente.
Terminada a leitura, o Sr. Presidente concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O
VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA iniciou justificando sua Indicação Nº 140, lembrando
que já ajudou a socorrer dois acidentes, num mesmo dia, no citado local, além de outro
ocorrido na semana passada. Acredita haver um problema de umidade no local,
necessitando de solução urgente, inclusive, envolvendo o acesso dos moradores daqueles
arredores, para evitar novos acidentes. Também justificou sua Indicação Nº 141, lembrando
que os Bombeiros Civis do município já apresentaram várias propostas, mas, não foram
concretizadas devido à falta de recursos, contudo, acredita que, utilizando os recursos
advindos da arrecadação do radar eletrônico, se contratados, poderão, além de trabalhar na
prevenção e combate à incêndios, também fazer a segurança no trânsito local. Quanto à
sua Moção Nº 09, disse que a apresentou porque Salesópolis conta com poucos policiais,
entretanto, eles vêm desenvolvendo vários trabalhos preventivos, alvo de elogios e
reconhecimento da população. Por fim, referiu-se ao Requerimento Nº 109, dos Nobres
Pares Angelino e Sérgio Feliciano, representantes do Distrito dos Remédios, informando
que, o recurso conquistado pelo Deputado Valdemar – PR, citado por ele na semana
passada, inclui a pavimentação de cinco ou seis ruas do Distrito. O VER. VANDERLON
OLIVEIRA GOMES reportando-se inicialmente à Moção Nº 09, registrou que ele mesmo
presenciou várias blitz da Polícia Militar, estando certo de que isso previne a desordem e
garante a segurança pública, portanto, assinou com prazer a propositura em
reconhecimento ao trabalho sério dos policiais do Município. Em seguida, justificou
oralmente seu Requerimento Nº 110, dizendo que foi cobrado por vários comerciantes,
especialmente, questionado porquê a Vigilância Sanitária pune os pequenos comércios da
cidade, enquanto deixa que o imóvel de uma grande empresa, como a Bandeirante
Energias do Brasil, servir de criadouro de ratos e insetos que estão entrando nos pontos
comerciais próximos. Enfatizou, então, a necessidade de medidas para sanar o problema
que vem indignando moradores e comerciantes dos arredores, expondo todos a sérios
riscos. Prosseguindo, o orador justificou sua Indicação Nº 139, dizendo que os moradores
dos arredores do terreno vêm solicitando providências porque há proliferação de bichos
devido ao mato crescente, necessitando que a Prefeitura adote providências junto à
empresa mantenedora da torre ou proprietário do terreno. Por fim, justificou sua Indicação
Nº 138, lembrando que a citada via pública é uma das principais do bairro, contudo, do início
ao fim está esburacada, necessitando de recapeamento ou operação tapa-buracos para
evitar acidentee e outros problemas no local. Passando a presidência ao Vice-Presidente,
Ver. Paulo Arouca Sobreira, o VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR
justificou oralmente sua Indicação Nº 137, dizendo que, há muito, vem estudando a
implantação de um Plano de Saúde para o funcionalismo municipal, reconhecendo que é
difícil ter plano de saúde na atualidade, porém, acredita que a contratação em grupo
garantirá maiores benefícios, inclusive, a redução de carência, por isto, espera seja feita
uma pesquisa pelo Executivo, garantindo a oferta deste benefício aos funcionários.
Comentou que várias Prefeituras da região já oferecem tal benefício aos seus funcionários,
expandindo o atendimento nas mais diversas especialidades, portanto, espera que sua
proposta seja levada adiante. Retomando a presidência e não havendo mais oradores
inscritos, o SR. PRESIDENTE comunicou que o COMTUR – Conselho Municipal de Turismo
pretende realizar, nas dependências desta Casa de Leis, uma reunião muito importante, e
leu o Ofício da Presidente do referido Conselho, para melhor esclarecimento, conforme
segue transcrito: “Excelentíssimo Senhor Presidente, como é do conhecimento de Vossa
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Excelência, o Conselho Municipal de Turismo – COMTUR, vem com a Comissão Municipal
Histórico Cultural, realizando pesquisas e levantamentos de dados do Município de
Salesópolis, cujo objetivo é desenvolver ações sustentáveis e com fundamento histórico
cultural, criando um diferencial e identidade para a nossa Estância Turística. Como
resultado, tivemos registros oficiais com dados relevantes para a História, bem como o
incentivo a implantação de roteiros turísticos junto a empreendedores e comunidade. Com o
objetivo de informar as ações e resultados, a fim de que toda a comunidade e interessados
tenham conhecimento e possam vir a ter uma visão holística e de empreendedorismo, vimos
solicitar o prédio da Câmara municipal, Sala das Sessões, juntamente com o equipamento
audiovisual (data show, aparelho de som e de gravação), para o próximo dia vinte e quatro
de setembro, às quatorze horas, realizar uma apresentação pública das referidas ações. Na
certeza de estarmos contribuindo como cidadãos, com o desenvolvimento do Município de
Salesópolis, resgatando história e informando, é que apresentamos protestos de
consideração e apreço. Atenciosamente, Ana Lúcia Aparecida de Moraes Wuo, Presidente
do COMTUR”. Terminada a leitura, o Sr. Presidente enfatizou que a Presidente do
COMTUR pede a participação de todos os Vereadores nessa apresentação pública, assim
como da comunidade. Ato contínuo, não havendo matéria a ser tratada na presente Ordem
do Dia, o Sr. Presidente passou a EXPLICAÇÃO PESSOAL e, conforme livro de
inscrição, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE
OLIVEIRA comentou que, em resposta a um Requerimento de sua autoria, recebeu a
informação acerca do Edital Nº 50/2010 que tratava da construção de uma rotatória entre a
Rodovia dos Tamoios e Estrada das Pitas. Após tal informação, disse que esteve na
Assembléia Legislativa, na semana passada, onde protocolou um abaixo-assinado de
munícipes, solicitando a intercessão do Deputado Estadual André do Prado para que
referida rotatória, pendente desde 2001, seja incluída na obra atual daquela rodovia, pois,
se não for inclusa agora, será mais difícil depois. Lembrou que o Professor Anielo
Fontanelli já correu atrás de assinaturas num abaixo-assinado solicitando o mesmo serviço,
logo após um acidente ocorrido no local, portanto, espera que, desta vez, a obra seja
realizada de fato. Informou que também solicitou àquele mesmo deputado, uma Emenda
Parlamentar para atender os projetos desenvolvidos pela Associação Caminhando Juntos e
outra, juntamente com o Nobre Par Angelino, para aquisição de uma ambulância, e espera
que o município esteja apto a receber tais emendas. Reportando-se ao Aterrado, disse que
a água vem baixando e é momento para resolver o problema da passagem, contudo, será
necessário que a Administração Municipal esteja com as máquinas e pessoal disponível
para, ao menos, realizar os serviços que viabilize a passagem de veículos de pequeno
porte, motos, bicicletas e pedestres, evitando o caminho alternativo que é muito longo.
Quanto aos maquinários do Consórcio Três Rios, enfatizou a necessidade de fazer um
cronograma para atender as várias estradas rurais, assim como alguns pontos próximos à
área urbana, evitando que tudo seja enviado a outro município, em prejuízo de vários bairros
locais. Por fim, dirigiu-se ao Sr. Presidente, solicitando-lhe cobrar da Administração
Municipal, a distribuição do Vale-Alimentação dos Funcionários Municipais que, além da
baixa remuneração, são prejudicados porque, ora não recebem hora-extra, ora têm
problema com este vale. O VER. ANGELINO RODRIGUES agradeceu, de coração, a
gentileza do Sr. Presidente por disponibilizar um dos veículos oficiais deste Legislativo para
ele e para o Nobre Vereador Sérgio Feliciano, representantes e moradores do Distrito dos
Remédios. Acrescentou que eles sempre utilizaram seus veículos particulares para os
trabalhos de Vereador. Lembrou que, no período de 2004 a 2008, os cinco Vereadores do

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 24ª Sessão Ordinária, realizada em 12 de Setembro de 2011

FL. 4

Distrito dos Remédios vinham de ônibus para as sessões da Câmara Municipal, pois,
sequer o Presidente da época os mandava buscar. Registrou que o Ver. Agnaldo, quando
Presidente deste Legislativo, começou determinando ao motorista buscá-los para as
sessões e levá-los de volta e, agora, nesta gestão, melhorou ainda mais. Por fim, disse que
ainda não utilizou o veículo oficial, mas, no dia seguinte a esta sessão, tinha um
compromisso na Prefeitura de Mogi das Cruzes e o estrearia. O SR. PRESIDENTE
acrescentou que são ferramentas como esta, que a Câmara Municipal oferece aos
Vereadores para melhor atender a população que só tem a ganhar. Retomando com a
ordem de inscrição, concedeu a palavra ao VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES que
iniciou referindo-se ao pagamento de horas-extras dos funcionários públicos municipais.
Comentou que alguns motoristas da Municipalidade lhe procuraram, solicitando a
intercessão desta Casa de Leis para que suas horas-extras sejam pagas. O orador sugeriu
imaginar o que ocorrerá nesta cidade, o dia em que tais profissionais resolverem parar de
trabalhar, pois, são eles que transportam os munícipes para exames ou socorro emergencial
em hospitais da região, contudo, não recebem as devidas horas-extras. Disse que esses
servidores lamentam e declaram-se indignados porque motoristas do Consórcio Três Rios
recebem salários superiores para o cumprimento somente da carga horária normal,
enquanto eles têm salários inferiores e ainda não recebem as horas-extras que fazem,
portanto, acrescentou o orador, o pagamento das horas extras trabalhadas é uma questão
de justiça. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA disse que o dia-a-dia impõe dificuldades
a todo mundo, mas, todo trabalhador deve ter seus direitos trabalhistas garantidos, seja o
recebimento de horas-extras ou condições dignas de trabalho. Disse que isso também
ocorreu em outros mandatos, contudo, sugeriu a elaboração de um documento ao Prefeito
Adilson, assinado por todos os Vereadores, cobrando o pagamento das horas-extras e a
definação do máximo de hora-extra a ser realizada por motorista, evitando o acúmulo,
reclamações e problemas conseqüentes. Disse que manter a atual situação é “fazer o
funcionário de trouxa”, portanto, finalizou o orador, deve-se cumprir o que se propõe, porque
não é justo que o funcionário esteja à disposição para trabalhar, não negue o serviço, e
ainda seja penalizado. O VER. SÉRGIO APARECIDO FELICIANO DE SÁ, reportando-se à
Indicação Nº 140, do Nobre Par Claudinei, disse que a curva realmente é muito perigosa,
contudo, reiterou os perigos da curva localizada em frente à Escola Estadual Vereador
Elisiário Pinto de Moraes. Disse que, há poucos dias, mais um carro rodou naquele local,
quebrando uma placa que, até o momento, não foi substituída. Enfatizou que aquela curva
é alvo de constantes cobranças populares, porque expõe a comunidade escolar à risco,
parecendo um descaso por parte dos responsáveis do DER – Departamento de Estradas e
Rodagens. Também questionou acerca da Patrulha Agrícola, que vem sendo alvo de
reclamações dos produtores rurais, pois, embora haja o maquinário, falta condutor,
esperando que o Sr. Prefeito Municipal, com urgência, disponibilize ou contrate um
tratorista para atender os agricultores que, há tempos, aguardam sua vez. Parabenizou os
atletas salesopolenses que estiveram participando de uma prova de corrida em Guararema
e, num total de duzentos e doze participantes, o “Osvaldinho Parabólica” conquistou a
primeira colocação na Categoria Quarenta a Quarenta e Nove Anos, e a décima colocação
na Classificação Geral. Informou ainda que o salesopolense Alison de Faria, do Bairro
Fartura, conquistou a terceira colocação na Categoria Vinte a Vinte e Nove anos, e a
vigésima segunda colocação na Classificação Geral. Diante dos resultados, o orador disse
esperar que a Secretaria Municipal de Esportes dispense maior atenção aos atletas que
representam Salesópolis em outras cidades. Por fim, também parabenizou o Sr. Presidente
que disponibilizou um carro oficial para os Vereadores do Distrito dos Remédios, dizendo
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que pode-se dizer que têm mais uma ferramenta de trabalho em benefício do povo. Não
havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE justificando seu atraso a esta
sessão, informou que estava em São Caetano do Sul, participando de mais uma reunião do
Parlamento Metropolitano, onde foram tratados assuntos relativos ao Tribunal de Contas
que, por sinal, enviará representantes no dia seguinte a esta sessão, a fim de definir
detalhes sobre um seminário que será realizado nesta cidade. Retomando sobre a reunião,
nesta data, em São Caetano do Sul, comentou que há uma parceria forte entre os
Presidentes de Câmaras de grandes cidades como São Paulo, Mogi das Cruzes, São
Bernardo do Campo e outras trinta e nove Câmaras representadas no referido parlamento,
viabilizando ferramentas para solução de problemas comuns. Ressaltou que este
parlamento fortalece cada Município, através das Câmaras Municipais, as reuniões
programadas ocorrem nas diversas regiões e a ACAT já vinha lutando para trazer uma
reunião para a Região do Alto Tietê, a qual será realizada, nesta cidade, no próximo dia
dezessete de outubro. Disse que Salesópolis ganha com isto, pois, será divulgada na mídia,
no tratamento dos problemas a serem tratados, entre outros benefícios, e concluiu
esperando contar com a participação de todos os Vereadores, pois, é a oportunidade para
conhecerem o funcionamento do citado Parlamento Metropolitano. Parabenizou o Sr.
Prefeito Municipal pela inauguração da Praça de Exercícios do Idoso, no último sábado,
quando foi homenageado o saudoso Sr. João Manoel Ferreira de Sousa, mais conhecido
por “João Português”. Lembrou que ele foi muito ativo na área esportiva, colaborando muito
com os atletas do município, e espera seja essa praça uma de muitas outras que possam
garantir melhor qualidade de vida àqueles que praticam algum tipo de esporte,
especialmente, quando na fase da “melhor idade”. Disse aos Nobres Pares que elaborará
um ofício à Secretaria Municipal de Obras, a fim de que elabore um cronograma das horas
dos funcionários, planejando melhor as horas-extras necessárias e pagando as que forem
realizadas. Com relação à Patrulha Agrícola, disse que também elaborará documento ou
conversará pessoalmente com o Prefeito Adilson, evitando que os problemas se agravem e
a população deixe de ser atendida por falta de um operador. 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 12 de Setembro de 2011.
PRESIDENTE

:

2º SECRETÁRIO :
A Ata supra foi lida e ________________ em Sessão Ordinária, realizada em
19 de Setembro de 2011.

