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              ATA DA 34ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁR IA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 05 de Dezembro de 2011 - 3º Período da 15ª Legislatura. Aos 
cinco dias do mês de Dezembro do ano dois mil e onze, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Trigésima Quarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Salesópolis sob a presidência do Vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior e 
secretariada pelo Ver. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá – 2º Secretário.  Às dezenove 
horas,  horário regimental, o SR.  PRESIDENTE cumprimentou e agradeceu a presença de 
todos e, para que os trabalhos transcorressem da melhor forma possível,   possibilitando 
sua condução sem interrupção,  à exemplo do que fez nas últimas sessões,  solicitou aos 
presentes que não se manifestassem.  Ato contínuo solicitou ao Sr. 2º Secretário que 
procedesse 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, convidou o Vice-Presidente, Ver. 
Paulo Arouca Sobreira a tomar assento na mesa principal, 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.  Em seguida,  o Sr. 
Presidente submeteu a ata à discussão e votação, sendo a mesma também aprovada por 
unanimidade dos presentes, sem preceder manifestação.  Prosseguindo,  solicitou ao Sr. 2º 
Secretário que procedesse a leitura das matérias do EXPEDIENTE que constou do 
seguinte, com seus respectivos despachos:  PROPOSTA DE EMENDA À LOMS Nº 002/11 
(Modifica o texto do Inciso VII, do Artigo 220 da LEI ORGÂNICA da Estância Turística de 
Salesópolis,  e dá outras providências), de autoria da Mesa Diretora – desp.: À Comissão de 
Justiça e Redação; REQUERIMENTO solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  154 – 
Verificar junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil e informar: 1) o motivo de tanta 
demora para atender a população salesopolense que necessita de uma simples ligação de 
energia elétrica residencial, 2) a data prevista para atender os munícipes que já aguardam 
atendimento há mais de dois meses, e 3) se essa demora no atendimento ocorre também 
para moradores de outras cidades ou apenas para os salesopolenses, e se Salesópolis for 
um caso isolado, explicar o motivo; 155/11 – Enviar os documentos solicitados e prestar 
informações que seguem, relativos à obra da Praça da Matriz: 1) o valor total desta obra,  2) 
se o pagamento integral já foi realizado e, em caso negativo, quanto resta a pagar, 3) se os 
valores relativos à utilização de caminhões e maquinários da frota municipal em obra licitada 
e de responsabilidade de empresa privada, foram abatidos no valor total; em caso positivo, 
qual o valor, e em caso negativo, justificar; e 4) cópia das medições e documentos relativos 
aos valores pagos;  156 – Prestar informações e enviar os documentos solicitados, acerca 
da construção de novo Pronto Atendimento: 1) se já foi resolvida a pendência junto à 
Secretaria de Saúde do Estado, desimpedindo o município de receber novos recursos; em 
caso positivo, enviar documento comprobatório e, em caso negativo, esclarecer a quantas 
anda o processo; 2) onde será construído o novo prédio para Pronto Atendimento em 
Saúde, 3) se o  projeto relativo a esta nova obra já está pronto; em caso positivo, enviar 
cópia e, em caso negativo, informar a data prevista para conclusão e envio a esta Casa de 
Leis;  todos do Ver. Claudinei José de Oliveira;  157 – Informar as medidas que vem 
adotando para resolver o problema relativo ao agendamento com Psicólogo, haja vista a 
saída de uma das duas profissionais que atendiam nesta especialidade e o conseqüente 
aumento da fila de espera, do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes – desps.: Aprovados, 
encaminhe-se;  INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  182 – Transformar 
em Projeto de Lei, o ANTEPROJETO que anexa, proibindo o uso de telefone móvel no 
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interior das agências bancárias, e dá outras providências, do Ver. Pedro da Fonseca e 
outros;  184 – Interceder junto ao DER, objetivando a construção de duas lombadas na Rua 
Prefeito Antonio Rodrigues de Camargo, início da Rodovia SP 77, sendo uma próxima ao 
Salão de Beleza Flores, e outra em frente ao imóvel Nº 420, do Ver. Vanderlon Oliveira 
Gomes; e 183/11 – Solicitando ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, interceder junto à 
Empresa de Transportes Júlio Simões e à EMTU, objetivando ampliar o número de carros – 
ônibus e vans, que atendem esta cidade, dispensando atenção especial nos horários que 
apresenta como sugestão, do Ver. Claudinei José de Oliveira – desps.: Encaminhe-se, 
Plenário ciente;  PARECER COSPES Nº 012/11 referente aos Balancetes Financeiros da 
Santa Casa de Misericórdia Frederico Ozanan, referentes aos meses de Junho e Julho/11 – 
desp.: Devolva-se os Balancetes à entidade;  CONVITE do Sr. Prefeito Municipal, para 
Audiência Pública sobre Emenda Popular – Verba para Saúde, no próximo dia seis de 
dezembro, às dezoito horas, no Espaço Cultural Dita Parente; COMUNICADOS sobre a 
liberação de recursos financeiros: do Ministério da Saúde  –  no valor de R$ 82,00 para 
Pagamento de Piso Estratégico – Gerenciamento de Risco de VS – Produtos e Serviços; no 
valor de R$ 1.014,14 para Pagamento de Piso Estratégico – Gerenciamento de Risco de 
VS;  no valor de R$ 2.400,00 para Pagamento de Ações Estruturantes de Vigilância 
Sanitária – todos competência Setembro/2011;  no valor de R$ 1.814,44 para Pagamento 
de Compensação de Especificidades Regionais – competência Outubro/2011; do Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – uma no valor de R$ 1.397,55 para o 
Programa IGD-PBF - competência Maio/2011;  e outra nos valores de R$ 1.397,55 para os 
Programas IGD-PBF – competência Junho/2011, de R$ 4.500,00 para PBF, no valor de R$ 
1.294,20 para PBVII e no valor de R$ 1.500,00 para PVMC – todos competência 
Setembro/2011;  CONVITE da EMEI Ver. Antonio Rodrigues Fernandes e João Cardoso do 
Nascimento, para a Solenidade de Formatura dos seus alunos, a realizar-se no próximo dia 
dez de Dezembro, às dezesseis horas, na Escola Estadual Ver. Elisiário Pinto de Morais, 
Distrito dos Remédios –  desps.: Arquive-se, Plenário ciente.  Terminada a leitura, o Sr. 
Presidente concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos.  O VER. VANDERLON OLIVEIRA 
GOMES iniciou reportando-se ao Requerimento Nº 154, de autoria do Nobre Par Claudinei, 
que lembrou,  já atua,  há muito,  nesta área de energia elétrica, voltando seu trabalho para 
novas ligações, cujo conhecimento ajuda muito os munícipes a resolverem os problemas 
que enfrentam, conforme registrado na sessão anterior. Lembrou que há munícipes, embora 
com toda documentação aprovada,  que aguardam a ligação, há mais de um ano, 
necessitando de levantamento para esclarecer a situação e resolvê-la.  Em seguida,  
justificou oralmente sua Indicação Nº 184, esclarecendo que solicita as lombadas nas 
proximidades do prédio do antigo Frigorífico,  pois, muito embora seja perto de um bairro 
populoso, onde crianças brincam à beira da rodovia, expondo-se à riscos, não há calçada 
naqueles arredores, portanto, seu pedido visa evitar possíveis acidentes e até mesmo uma 
fatalidade. Também justificou seu Requerimento Nº 157, enfatizando que várias pessoas lhe 
procuraram reclamando que, há dois ou três meses,  procuram o setor municipal para 
agendamento com Psicólogo e sempre são orientados a voltar no mês seguinte.  Disse que 
estes mesmos munícipes foram informados de que apenas uma das duas profissionais, está 
atendendo, e ela se restringe a atender os que já estão em tratamento. Por fim, disse que os 
novos casos encaminhados para acompanhamento psicológico, por determinação médica,  
não conseguem vaga, aumentando a fila, o que lhe motivou apresentar esta solicitação para 
contratação de outro profissional.  O SR. PRESIDENTE informou que, na semana passada, 
já encaminhou à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, via e-mail e Correio, o pedido 
para agendamento de reunião, esperando que a data seja definida ainda nesta primeira 
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quinzena de dezembro, a fim de discutirem os problemas e suas soluções. O VER. 
CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA , reportando-se ao seu Requerimento Nº 154 e à 
manifestação do Nobre Par Vanderlon,  lembrou que, anteriormente, para ligação de energia 
elétrica neste Município, as exigências eram maiores ainda, e que, no início desta 
legislatura, junto a outros Pares, e com o apoio do Deputado Estadual Estevam Galvão de 
Oliveira, conseguiram um contato com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São 
Paulo, onde puderam expor os problemas locais,  enfatizando que água e luz são direitos do 
cidadão. Prosseguiu dizendo que, após muitas discussões, tiveram uma grande vitória, pois, 
conseguiram trocar os licenciamentos por uma autorização,  emitida pelo próprio município, 
não mais pela CETESB ou antigo DUSM, o que é fato atualmente nesta cidade e no 
município de Biritiba Mirim. Explicou que, desde então,  o interessado apresenta um 
requerimento na Prefeitura Municipal local, paga uma taxa e aguarda a liberação que deve 
ser apresentada à Empresa Bandeirante Energias do Brasil e, em quinze dias, já consegue 
a liberação. Contudo,  referida concessionária de energia elétrica não está liberando mais e, 
paralelamente a isto, está tramitando uma lei dispondo que o município é quem vai gerir a 
função de energia elétrica, portanto, quanto mais a concessionária demorar para atender o 
interessado, mais adia os gastos da empresa que lucrará após a citada lei vigorar, quando 
então os custos caberão à Prefeitura do município gestor. Disse que já enviou alguns casos 
àquela empresa e, considerando que o Sr. Presidente anunciou o agendamento da reunião, 
o pedido se fortalecerá, em especial, porque tem visto que vários munícipes apresentam a 
documentação, mas, a empresa pede croqui do local e, ao recebê-lo, diz que não encontrou 
o endereço, entretanto,  isso deveria ser resolvido junto à Administração Municipal para 
acertar o mapeamento do município. Acrescentou ainda que este requerimento reforça a 
necessidade de uma reunião porque todo dia nota-se novas construções na cidade, que 
necessitam de ligações de energia elétrica, esperando então, que a reunião seja mesmo 
agendada, pois, como já havia dito, mais tarde, tudo sobrará para o município resolver.  
Concluiu dizendo que nesta proposição questiona se o atendimento está sendo igual para 
as cidades de Guararema, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba e Ferraz de Vasconcelos, 
entre outros, e se a demora é a mesma enfrentada pelos munícipes salesopolenses. Quanto 
ao seu Requerimento Nº 155,  disse que sempre considerou o valor exorbitante, mas, 
esteve no Palácio dos Bandeirantes e, em reunião onde também participava o Governador 
do Estado, ouviu que este viria a Salesópolis,  inaugurar a Praça da Matriz. Contudo, 
lembrou que, durante toda obra, tem apontado o uso de maquinários e caminhões da 
Municipalidade, portanto, já que vai inaugurar, conforme documento recebido do Sr. Prefeito 
Municipal, sobre outra obra em que ocorreu a mesma coisa, quer saber se foi descontado 
do valor total da obra, o valor relativo a utilização de caminhões e maquinários da frota 
municipal, isso,  sem contar os custos com os funcionários da Municipalidade, que operaram 
tais equipamentos. Acrescentou que, naquela mesma reunião, soube que Salesópolis vem 
pleiteando um recurso,  no valor de um milhão e quinhentos mil reais,  para construção de 
um Pronto Atendimento, luta antiga de vários Vereadores desta Casa de Leis e da atual 
Administração,  entretanto, na condição de membro da Comissão de Saúde desta Casa de 
Leis, tal qual o caso anterior, em momento algum foi informado acerca desta construção ou 
do seu local.  Registrou que, à exemplo de outros Pares, também lutou pela conquista de 
Emendas Parlamentares, visando recursos para trazer benefícios a esta cidade, contudo, a 
liberação foi negada devido a utilização do recurso destinado ao Posto de Saúde do Bairro 
Fartura, na obra de reforma do Posto de Saúde da Área Central, caso que já enviou ao 
Tribunal de Contas do Estado. Concluiu questionando se o município estiver pendente junto 
ao CADIN, como poderá utilizar este recurso e iniciar a obra do novo Pronto Atendimento 
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que será anunciada quando da visita do Governador do Estado a esta cidade. Reportando-
se a sua Indicação Nº 183, lembrou que esta Casa de Leis luta, desde o início deste 
mandato, para melhorar o atendimento aos usuários e, embora a pista tenha ficado boa, os 
ônibus estão quebrando mais ainda e, após novas reclamações, a Empresa Júlio Simões 
desfilou com novos ônibus neste município. Contudo, os ônibus já saem da cidade lotados, 
necessitando que esta Casa de Leis,  em conjunto com o Poder Executivo e população, se 
empenhem para que a empresa implante novos horários, porque não adianta novos carros 
se os usuários ficam como sardinhas em lata, dentro deles, gerando muitas reclamações. 
Desta forma, antes de tomar medidas mais drásticas, pediu para levar o caso à empresa 
responsável pelo transporte intermunicipal, alertando que não adianta mostrar gráficos se a 
realidade que se vê, todas as manhãs, demonstra a ocorrência citada e, por fim, solicitou 
apoio do Sr. Presidente e demais Nobres Pares para suas reivindicações. O SR. 
PRESIDENTE disse que dependerá de uma boa conversa para mostrar tais parâmetros 
para a empresa, e que será necessário elaborar uma planilha comprovando os horários que 
saem, desta cidade,  superlotados, a fim de apresentá-la na reunião. Novamente, 
prosseguindo com a inscrição, concedeu a palavra ao VER. PEDRO DA FONSECA que 
iniciou justificando sua Indicação Nº 182, enfatizando que a apresentou devido ao crescente 
número de criminosos que se utilizam de aparelhos celulares dentro das agências, a fim de 
avisar seus comparsas de possíveis vítimas. Leu a justificativa que apresentou junto a esta 
proposição e, após a leitura, finalizou esclarecendo que seu objetivo é tentar prevenir que 
estes problemas se instalem neste município,  solicitando o apoio dos Nobres Pares.  Não 
havendo mais oradores inscritos,  nem matéria a ser tratada na presente Ordem do Dia, o 
Sr. Presidente comunicou que está prevista para a Ordem do Dia da próxima sessão, 
primeira discussão e votação da PROPOSTA DE EMENDA À LOMS Nº 02/11 (Modifica o 
texto do Inciso VII, do Artigo 220 da LOMS e dá outras providências), de autoria da Mesa 
Diretora;  e única discussão e votação do PROJETO DE LEI Nº 22/11 (Altera a redação dos 
artigos 2º, 3º e 4º, renumerando-se os demais artigos e capítulos da Lei Nº 1.616, de 05 de 
novembro de 2010,  e dá outras providências), de autoria do Ver. Sebastião Rodrigues de 
Campos Júnior. Em seguida,  passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL e, conforme 
livro de inscrição, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. VANDERLON 
OLIVEIRA GOMES iniciou, mais uma vez, questionando o Sr. Presidente se já foi agendada 
a reunião com a comissão responsável pela elaboração do Plano de Carreira dos Servidores 
Públicos Municipais, para que esta Casa de Leis possa discutir o assunto e manter 
informados os servidores municipais que, constantemente, cobram uma posição acerca dos 
trâmites do referido plano. Acrescentou que, o assunto foi discutido diversas vezes, mas, 
não conseguiram avançar, restringindo-se apenas em requerimentos e resposta do Chefe 
do Poder Executivo acerca desta comissão que vem trabalhando, muito embora, até a 
presente data, não tenham apresentado nada nesta Casa de Leis, para dar retorno aos 
servidores municipais. Concluindo, dirigiu-se ao Sr. Presidente dizendo esperar que, tão 
logo tenha alguma posição, informe ao Plenário, a fim de que os Vereadores, por sua vez, 
informem os servidores. Comentou que, em resposta ao Requerimento que enviou ao Sr. 
Prefeito Municipal, questionando a data prevista para abertura da piscina do Centro 
Esportivo Municipal ao público e o custo mensal para sua manutenção, ele justificou que a 
piscina ficou fechada devido aos problemas financeiros pelos quais a Municipalidade vem 
passando, mas, será reaberta no dia doze de dezembro, e o custo mensal será de três mil e 
duzentos reais. Disse ainda que, se há alto custo para manutenção, deve então ser aberto 
ao público, desde que com o devido atestado médico,  para usufruir com segurança e 
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tranquilidade. Reportando-se à obra realizada,  recentemente, na Avenida Professor 
Adhemar Bolina,  cuja empresa está fazendo manutenção, lembrou que, na época da obra, 
os Vereadores comentaram a possibilidade disso acontecer e a necessidade de fazer um 
serviço de qualidade para evitar consertos, e o previsto ocorreu. Finalizando, solicitou que 
os responsáveis pela citada obra pública fiquem mais atentos porque, muitas vezes, deixam 
muitas pedras que soltam com facilidade, prejudicando os condutores de veículo e 
colocando em risco,  especialmente, os motoqueiros,  haja vista tratar-se de uma via de 
maior utilização. O SR. PRESIDENTE informou que,  na mesma data em que foi 
encaminhado ofício para a Empresa Bandeirante Energias do Brasil,  também foi 
encaminhado para a Secretaria Municipal de Administração, solicitando o agendamento de 
reunião, ainda na primeira quinzena de dezembro, para tratar sobre o Plano de Carreira e, 
assim que tiver o retorno, passará aos Nobres Pares. Prosseguindo com a ordem de 
inscrição, concedeu a palavra ao VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA que, reportando-
se à manifestação do Nobre Par Vanderlon sobre a obra da Avenida Professor Adhemar 
Bolina, considerou inadmissível que o Secretário Municipal de Obras não seja morador da 
cidade, para sentir na pele o que o povo sofre. Relatou que,  trabalhavam na obra naquela 
via pública, em plena “Quinta-Feira de Mês” (primeira quinta-feira do mês quando se realiza 
a feira na cidade), muitos maquinários, ainda um trecho da Rua XV de Novembro estava 
fechado e, no final da tarde, quando começou a chover, os barraqueiros desmontavam suas 
barracas e iam embora, aumentando e tumultuando ainda mais o trânsito, pois coincidia 
com o horário do transporte escolar, o que comprovou a falta de bom-senso tanto da 
empresa quanto do setor municipal competente. Acrescentou que, para chegar até esta 
Casa de Leis, era necessário dar uma volta enorme,  expondo a população à risco, visto que 
apenas uma pessoa sinalizava o trânsito com as mãos, situação que, além de provocar uma 
confusão aos visitantes,  justamente, na área central, deixou uma imagem ruim com relação 
ao trânsito desta cidade, situação que entende até dispensar indicação, basta querer 
enxergar. Com relação à segurança, disse que, diante das festas do final de ano e aumento 
de turistas, acredita ser necessário reforço das Polícias Militar e Civil, para atender, 
primeiramente, a população local, depois os visitantes e turistas.  Por fim, disse que, na 
próxima semana, será realizada nesta Casa de Leis, a última sessão ordinária do ano, 
contudo, algumas questões relativas à obras ficaram pendentes, portanto, ainda aguarda o 
parecer da Administração Municipal com relação àquelas que continuam paralisadas, 
acrescentando que, depois, não digam que ele apresentou mais um documento no 
Ministério Público.  Ressaltou que já deveria ter recebido um documento acerca de cada 
obra e o motivo da sua paralisação, inclusive, lembrou que a paralisação deveria ser 
submetida à aprovação desta Casa de Leis, mas, não foi, esperando então,  no decorrer da 
semana, antes da última sessão, receber tais informações, especialmente das obras dos 
pontos de ônibus, da calçada do Distrito dos Remédios e da avenida do Portal, refeita 
novamente, pois, trata-se de dinheiro público e cabe ao Vereador prezar pelo uso.  Por fim, 
disse que, na qualidade de membro da Comissão de Obras, nada recebeu sobre tais obras, 
tampouco sabe se o Plenário aprova tais paralisações ou se conhece seus motivos, seja por 
falta de prestação de contas, ou liberação dos recursos ou medição. O VER. PEDRO DA 
FONSECA acrescentou à manifestação dos Nobres Pares que o antecederam, acerca da 
obra que vem sendo realizada na Avenida Professor Adhemar Bolina, que se aproxima o 
final do ano e as festas próprias  e, no ano passado,  todos enfrentaram transtornos com 
obras que foram realizadas na mesma avenida, esperando, por fim, que a obra seja 
concluída antes das festividades de final de ano.  Não havendo mais oradores inscritos e 
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nada mais 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 05 de Dezembro de 2011. 
 
PRESIDENTE : 
 
1ª SECRETÁRIA  :   AUSENTE  
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
12 de Dezembro de 2011.   
            


