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              ATA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRI A DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 13 de Fevereiro de 2012 - 4º Período da 15ª Legislatura. Aos 
treze dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e doze, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis 
sob a presidência do Vereador Paulo Arouca Sobreira e secretariada pelos Edis Sebastião 
Rodrigues de Campos Júnior – 1º Secretário e Angelino Rodrigues – 2º Secretário.  Às 
dezenove horas,  horário regimental, o Sr. 2º Secretário procedeu a verificação da presença,  
constatando-se a ausência do Ver. Agnaldo Bueno e da Verª. Deise Aparecida Corrêa 
Duque, e presença dos demais 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. Pedro da Fonseca requereu a 
dispensa da leitura, requerimento este que, submetido ao Plenário, foi aprovado por 
unanimidade dos presentes, ou seja, sete votos, dadas as ausências dos Vers. Agnaldo e 
Deise.  Ato contínuo, o Sr. Presidente submeteu a ata à discussão e votação, sendo a 
mesma também aprovada por unanimidade dos presentes, sem preceder manifestação.  
Neste momento, o SR. PRESIDENTE justificou que o Ver. Agnaldo Bueno  estava  
representando este Legislativo  nas solenidades fúnebres do Deputado Estadual José 
Cândido,  pai do Prefeito Municipal de Suzano,  Sr. Marcelo Cândido. O Ver. Sebastião 
Rodrigues de Campos Júnior  solicitou um minuto de silêncio, pelo passamento do Nobre 
Deputado,  que foi deferido de imediato pelo Sr. Presidente. Prosseguindo, o SR. 
PRESIDENTE  solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura das matérias do 
EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus respectivos despachos:  OFÍCIO Nº 
017/CGP do Poder Executivo, encaminhando cópia de contratos e termos aditivos 
celebrados pela Municipalidade, no período de 14/06 a 31/12/2011, para apreciação dos 
Nobres Edis – desp.: Arquive-se, Plenário ciente;  REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. 
Prefeito Municipal Nºs:  006 – Prestar o máximo de informações possíveis, acerca de todas 
as obras públicas paralisadas, do Ver. Pedro da Fonseca; 007 – Informar quando serão 
concluídas as obras de ampliação do Posto de Saúde do Distrito dos Remédios, dos Vers. 
Angelino Rodrigues e Sérgio Aparecido Feliciano de Sá; 009 – Cópia da SPA – Síntese do 
Projeto Aprovado, emitida pela Caixa Econômica Federal, referente ao Contrato de Repasse 
Nº 0331753-00/2010, relativo a recurso, conquistado pelo subscritor, para obras de 
pavimentação e recapeamento de diversas ruas desta cidade;  010 – Informar onde foram 
aplicados, mensalmente, os valores arrecadados com o aluguel da Torre de Telefonia 
Celular instalada na área do Centro Esportivo Municipal, desde o início do contrato firmado, 
bem como, o valor total aplicado no esporte, no ano de 2011, discriminando a 
área/competição e respectiva origem dos recursos;  011 – Informar em quais setores da 
Administração Municipal foram instalados o Ponto Eletrônico e quando iniciou; se há 
funcionários que ainda não utilizam este método de registro de entrada e saída do serviço, 
informar os setores e justificar; e quando da realização de horas-extras, nos setores que 
ainda não foi implantado, quem as registra e como as controla;  012 – Informar o real valor 
previsto para realização do Carnaval 2012, especificando-os e denominando os respectivos 
fornecedores e origem do recurso;  013 – Relação das obras da atual gestão (2009 a 2012) 
que receberam aditamentos, com seus respectivos valores, motivos e planilhas de trabalho, 
todos do Ver. Claudinei José de Oliveira – desps.: Aprovados, encaminhe-se;  INDICAÇÕES 
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  006 – Determinar ao setor competente, realizar o 
conserto e troca da grade do bueiro, localizado na Rua XV de Novembro, em frente ao 
ponto comercial do finado Sr. Sírio Félix, do Ver. Paulo Arouca Sobreira; 007 – Adotar as 
providências necessárias visando, com urgência, demarcar o solo para estacionamento nas 
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ruas da área central desta cidade, do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes;  008 – Determinar ao 
Setor de Obras, patrolar todas as estradas da Colônia Japonesa, Distrito dos Remédios; 009 
– Determinar ao Setor de Obras, roçar o acostamento da Estrada Gotinho, iniciando na 
entrada da propriedade do ex-Prefeito Massayuki Uono até o Pomar do Carmo, divisa com o 
município de Biritiba Mirim,  dos Vers. Angelino Rodrigues e Sérgio Aparecido Feliciano de 
Sá; 010 – Determinar ao setor competente, realizar obras de canalização das águas pluviais 
na Travessa Adhemar da Silva, Vila Bragança; 011 – Determinar ao setor competente, 
construir duas lombadas na Rua Hisashi Kimoto, sendo uma em frente à antiga sede da 
Sociedade Amigos do Bairro e outra, em frente à Igreja Evangélica; 012 – Determinar ao 
setor competente, realizar obra visando a continuação da calçada da Rua Ferdinando 
Jungers, até a Escola Estadual Vereador Elisiário Pinto de Moraes, todas dos Vers. Sérgio 
Aparecido Feliciano de Sá e Angelino Rodrigues;  013 – Adotar providências para o 
problema gerado pelos cães que andam, aos bandos, pela cidade e bairros, atacando os 
cidadãos e agora, invadindo residências e estabelecimentos comerciais, portanto, também 
encaminha cópia do Ofício deste subscritor, protocolado junto ao Ministério Público, 
relatando o caso e igualmente pedindo providências, do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes;  
014 – Determinar ao Setor de Obras, construir muro em substituição ao alambrado existente 
na EMEI Professora Maria Aparecida Freire de Faria, do Ver. Paulo Arouca Sobreira – 
desps.: Encaminhe-se, Plenário ciente;  PARECERES CFO Nºs 05 e 06/12, relativos aos 
Balancetes Financeiros da Câmara Municipal de Salesópolis, respectivamente, referentes 
aos meses de Novembro e Dezembro/2011 – desps.: Aguarde-se os respectivos Pareceres 
do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para então emitir os Pareceres 
finais e conclusivos;  PARECERES CFO Nº 07/12 e COSPES Nº 02/12, ambos relativos ao 
Balancete Financeiro da Santa Casa de Misericórdia Frederico Ozanan,  referente ao mês 
de Setembro/2011 – desp.: Devolva-se à entidade; COMUNICADOS sobre a liberação de 
recursos financeiros: do Ministério da Saúde  –  no valor de R$ 108.457,95 para Pagamento 
de Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – competência 
Janeiro/2012; no valor de R$ 27.361,25 para Pagamento de PAB FIXO – competência 
Janeiro/2012 –  desps.: Arquive-se, Plenário ciente.  Terminada a leitura, o Sr. Presidente 
concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos.  O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES 
iniciou justificando oralmente sua Indicação Nº 07,  visando minimizar as inúmeras 
dificuldades enfrentadas para estacionamento de veículos na área central desta cidade. 
Reportando-se à sua Indicação Nº 13, lembrou que já encaminhou pedido ao Prefeito 
Municipal e Ministério Público,  solicitando resolver os problemas gerados por diversos cães 
que atacam os pedestres, e de que há promessas sobre a desapropriação de um terreno 
para construção de um canil. Entretanto, disse que o caso é mais grave do que parece,  
haja vista que um cachorro, de grande porte, está atacando os moradores na igreja do 
Bairro do Pico Agudo e demais pessoas que passam pela estrada e, atendendo pedido dos 
moradores, ligou para o Setor de Zoonose, que respondeu não ter veículo, combustível e 
local para recolhimento do animal. Questionou como ficará a situação se, atualmente,  já se 
vê vários cães em portas de pontos comerciais e outros vários na porta do prédio da 
Administração Municipal, envergonhando a cidade e os parlamentares, além do Chefe do 
Poder Executivo. Acrescentou ainda que, nesta semana, recebeu novas denúncias de 
animais que atacaram pessoas nas proximidades da Farmácia do Sr. Ruy, e de animais que 
estão acuando alunos perto de uma unidade escolar do Distrito dos Remédios.  Concluiu 
alertando que tais animais, certamente, não foram vacinados, portanto, em casos de ataque, 
as consequências tornam-se mais graves ainda.  O VER. SÉRGIO APARECIDO 
FELICIANO DE SÁ agradeceu o Nobre Par que o antecedeu, relatando os problemas 
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causados pelos cães soltos pelas ruas da cidade, lembrando-se de citar que o problema 
também afeta o Distrito dos Remédios, onde tem recebido várias reclamações. Disse que 
um munícipe lhe contou que há pessoas de outras cidades soltando animais nesta cidade, 
portanto, espera que o Sr. Prefeito Municipal adote medidas emergenciais para evitar 
problemas piores, acrescentando que também contatou o Setor de Zoonose e não obteve 
sucesso. Em seguida, justificou oralmente sua Indicação Nº 12, reiterando que a falta de 
calçamento no trecho solicitado visa atender principalmente os estudantes da Escola 
Estadual Vereador Elisiário Pinto de Moraes que transitam, diariamente, naquele local. 
Também justificou sua Indicação Nº 10, lembrando que, há muito, vem tentando resolver o 
problema da referida travessa que, em dias de chuva,  tem diversas casas alagadas, 
prejudicando os moradores. Referindo-se à sua Indicação Nº 11,  lembrou que já ocorreram 
vários acidentes no local, devido ao abuso na velocidade dos veículos. Relatou, por fim,  
que uma criança, saindo da igreja existente nas proximidades, foi atropelada e teve sua 
perna fraturada, portanto, espera que a promessa do Engenheiro da Prefeitura Municipal 
seja cumprida,  construindo as duas lombadas solicitadas, evitando novas vítimas.  O VER. 
CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA iniciou reportando-se ao seu Requerimento Nº 10,  
lembrando que a Lei Municipal Nº 1.563, criou o Conselho Municipal de Esportes, o qual 
deveria, conforme conversado,  receber o valor de três mil reais, arrecadados,  
mensalmente, com o aluguel da Torre de Telefonia Celular instalada na área do Centro 
Esportivo Municipal, em benefício dos esportistas salesopolenses, entretanto, conforme lhe 
informou o Presidente daquele conselho, tal valor não está sendo depositado. Acrescentou 
ainda, que isso não ocorre com outros conselhos, como o de Turismo, que recebe recursos 
da “Feira de quinta de mês” e do voucher,  utilizando-o como bem entendem. Disse que 
cobra tal recurso para o esporte  porque atenderia todas as modalidades esportivas e 
diversos esportistas, desde as crianças até a terceira idade, da área central, Distrito dos 
Remédios e demais bairros.  Comentou que, no ano passado, encaminhou documento ao 
Ministério Público,  expondo a falta de Plano de Carreira para os funcionários públicos 
municipais e de pagamento de horas-extras realizadas, enquanto há funcionários recebendo 
horas-extras sem fazê-las e, recentemente, soube que o Ponto Eletrônico, paralisado há um 
ano,  foi instalado somente em alguns setores da Municipalidade. Diante do exposto, 
apresentou o Requerimento Nº 11, cuja resposta enviará também ao Ministério Público, a 
fim de complementar aquele documento já encaminhado.  Disse que, na semana passada, 
citou em tribuna, os comentários que circulam pela cidade, de que a Prefeitura Municipal 
pagará o valor de noventa ou noventa e cinco mil reais para Banda e som contratados para 
o Carnaval 2012, portanto,  questiona oficialmente através do seu Requerimento Nº 12, 
tendo em vista as reclamações diárias de munícipes que pedem diversos serviços, como a 
apreensão de cães, e não são atendidos por falta de recursos. Embora lido, no Expediente 
desta sessão, o Ofício Nº 17, em que o Executivo Municipal menciona os aditamentos de 
contratos em 2011,  justificou que em seu Requerimento Nº 13, solicita informações acerca 
de todos os aditamentos da atual gestão, de 2009 até 2012. Quanto ao seu Requerimento 
Nº 09, esclareceu que solicita o SPA,  porque recebeu um documento da Prefeitura 
Municipal, em resposta ao seu Requerimento Nº 09/11,  registrando que a Rua da Lapa 
inteira, com metragem, cumprimento e largura, constava da relação de ruas que receberiam 
melhorias junto a outras diversas ruas, com recursos que ele (o orador) conquistou. 
Entretanto, se houve mudança, a Prefeitura Municipal deveria tê-lo informado, pois, é com 
aquele documento que tem trabalhado, muito embora, tenha pesquisado em site oficial e 
constatado que tal obra ainda não está autorizada a iniciar. Em aparte, o Ver. Vanderlon 
Oliveira Gomes questionou por qual deputado foi liberado o recurso citado para a Rua da 
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Lapa. Retomando, o orador informou que, a resposta do Sr. Prefeito Municipal citada 
anteriormente, referia-se ao seu questionamento sobre a aplicação de recurso liberado pelo 
Deputado Valdemar Costa Neto. Lembrou que ele não falou para aplicar o recurso aqui ou 
ali, foi a própria Prefeitura Municipal quem decidiu, contudo, isto não consta na placa da 
obra, além de ouvir manifestação, na sessão desta Casa de Leis, realizada na semana 
passada, de que a obra foi feita com verba liberada por outro deputado.  Por fim, disse não 
ser este o mérito da questão, mas,  existe um documento oficial informando uma coisa, e a 
divulgação na placa, também oficial, informando outra coisa sobre a mesma obra, e que 
uma possível mudança deveria ter sido comunicada a esta Casa de Leis.  O VER. PEDRO 
DA FONSECA justificou oralmente seu Requerimento Nº 06, dizendo que as obras para as 
quais solicita informações, estão paralisadas desde 2010/2011 e, enquanto integrante da 
Comissão de Obras deste Legislativo, necessita dessas informações. Apoiou a 
manifestação e proposição do Nobre Par Vanderlon, acerca da necessidade de apreensão 
dos cães que circulam pela cidade, relatando que, nesta semana, presenciou uma munícipe 
atravessando a calçada para evitar o ataque de três cães e, mesmo assim, não conseguiu 
evitar, pois, os animais também atravessaram a rua e tentaram atacá-la. Também apoiou o 
Requerimento Nº 10  do Nobre Par Claudinei, lembrando que, há muito, o Colega vem se 
empenhando na área de esporte, e todos os Vereadores são cobrados pelos munícipes que 
reivindicam melhorias. Finalizou dizendo que os esportistas lamentam e reclamam o campo 
paralisado, há anos, assim como a falta de investimento na área esportiva,  para atender as 
múltiplas atividades de esporte e lazer. O VER. ANGELINO RODRIGUES justificou 
oralmente seu Requerimento Nº 07, dizendo que a população espera, há muito,  a Sala de 
Fisioterapia, no Distrito dos Remédios, cuja demora nas obras obriga aqueles moradores a 
buscarem atendimento no único Centro Municipal de Fisioterapia nesta cidade ou pagarem 
por atendimento particular.  Com relação à sua Indicação Nº 09, disse que o mato cresceu 
demais e está tomando todo acostamento, expondo à sérios riscos tanto motoristas quanto 
pedestres. Por fim,  justificou sua Indicação Nº 08 dizendo que os membros da Colônia 
Japonesa reclamaram das péssimas condições da estrada e solicitaram sua intercessão  
para que sejam realizadas obras de melhoria. Passando a presidência ao Vice-Presidente, 
Ver. Pedro da Fonseca, o VER. PAULO AROUCA SOBREIRA justificou oralmente sua 
Indicação Nº 14,  visando a segurança da comunidade escolar, especialmente, das crianças 
que se aproximam da grade durante o recreio escolar. Acrescentou que é difícil para 
professores e demais funcionários fiscalizá-las o tempo todo, portanto, a substituição do 
alambrado por muro evitará os riscos de contato dos alunos com estranhos do lado externo 
do prédio. Em seguida,  justificou sua Indicação Nº 06,  sugerindo uma vistoria em todos os 
bueiros, pois, recentemente, uma criança virou o pé no bueiro citado e, para evitar novas 
vítimas, ressaltou a necessidade de adotarem medidas, garantindo segurança aos 
pedestres. Retomando a presidência, não havendo mais oradores inscritos,   nem pauta a 
ser tratada 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 iniciou comentando que, nesta data, recebeu 
uma denúncia, de moradores do Bairro Tietê Acima,  de que, próximo às obras de 
alteamento do aterro,  havia uma placa proibindo a proximidade de pescadores, bem como 
que a cavação do solo no aterro, entretanto, isto não é atendido,  expondo o aterro à risco. 
Ressaltou que a represa é extensa e tal aterro de grande importância para os moradores, 
contudo, tal cavação poderá causar novo deslizamento de terra e conseqüentes problemas 
àqueles moradores. Concluiu solicitando que o setor responsável faça a devida averiguação 
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da denúncia e adote urgentes providências. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA 
declarou seu apoio à manifestação do Nobre Par que o antecedeu, enfatizando que é 
melhor tomar medidas agora, evitando ter que, novamente, fechar a passagem em prejuízo 
da população. Lembrou que esta Casa de Leis aprovou convênio com a ETEC – Escola 
Técnica Estadual, entretanto, conversando com alguns alunos do curso ministrado nesta 
cidade, soube que a Administração Municipal não vem cumprindo alguns itens, como por 
exemplo,  o transporte dos professores e a implantação de um laboratório de informática. 
Alertou que isso pode desincentivar os professores e, não conseguindo substituto à altura 
na cidade, poderá prejudicar o curso, assim como a falta do citado laboratório, quando da 
avaliação dos alunos. Acrescentou que há cidades vizinhas, lutando para conseguir este 
curso que Salesópolis já conquistou em benefício da capacitação dos jovens, portanto, 
solicitou ao Sr. Presidente oficializar ao Prefeito Municipal, para que cumpra os itens do 
convênio, cujo orçamento já foi aprovado, evitando perder o curso, tal qual ocorreu, no 
passado, com o curso de Hidrologia. Reportando-se à área de saúde, comentou que o 
Secretário Regional - Edson Aparecido,  vem solicitando aos municípios da região, 
apresentarem projetos, no prazo de cinco ou seis dias, para distribuir um recurso em torno 
de quatro a seis bilhões de reais, mas, o que se vê é o assassinato da saúde pública, como 
mostrou o programa Fantástico da Rede Globo, divulgando o caso  do Centro Oncológico de 
Mogi das Cruzes. Falou que o Estado vem punindo o município Mogi das Cruzes e outros da 
região, divulgando que disponibilizará transporte para levar os pacientes do referido centro 
para atendimento em São Paulo, ao invés de utilizar os recursos que tanto se fala que vai 
disponibilizar para esta região. Dirigindo-se novamente ao Sr. Presidente, sugeriu oficializar 
o apoio desta Casa de Leis e demais legislativos da região, porque é uma das regiões que 
mais cresceu, portanto, referido Centro Oncológico deve receber o repasse financeiro 
necessário, evitando que a população da região, que se serve dele, seja prejudicada, mas 
sim, atendida próximo de suas casas. Quanto ao transporte proposto, sugeriu utilizá-lo para 
os pacientes que necessitam de exames em São Paulo, não disponíveis na região, 
considerando falta de respeito e ética do Estado para com esta região. Com relação à 
segurança pública,  diante de algumas ocorrências, enfatizou a necessidade de solicitar à 
Polícia Militar que cumpra a antiga promessa de aumentar o efetivo, especialmente, neste 
período de Carnaval. Ressaltou ainda a necessidade de atender com segurança constante o 
Distrito dos Remédios e adjacências, além da área central, esperando que o Chefe do 
Executivo leve tais problemas de saúde e segurança às associações que participa, a fim de 
conseguir minimizá-los, porque se têm seis bilhões de reais disponíveis para aplicar na 
região, que o seja na melhoria dos atendimentos já existentes, ao invés de criar novas 
obras. Comentou que, na Estrada da Usina, onde ele mesmo mora, devido à grande 
quantidade de terra no asfalto e ao mato crescente no acostamento, um cidadão caiu de 
bicicleta e está internado com sérios riscos. Falou que o local do acidente, próximo à cidade,  
é o mesmo que, há três anos, também vem solicitando lombada, enfatizando que a falta 
dessa, aliada à recente pavimentação da via, expõe mais os seus usuários à condição de 
risco. Embora não tenha sido o motivo do citado acidente, lembrou que, diariamente, há 
caminhões que transitam no local em alta velocidade, contudo, é um local de grande 
circulação de pedestres, mas, não conta com calçadas. O orador lembrou que, no ano 
passado, cogitou-se, para reduzir gastos,  a possibilidade dos funcionários públicos 
municipais trabalharem somente meio período,  acreditando que isso deva ser feito agora, 
pois, não há combustível, a população não consegue os atendimentos que precisa, então, 
economizaria na folha de pagamento onde, se não se engana, já ultrapassou percentual 
legal permitido. Alertou que, se agora a situação está ruim, tudo isso refletirá no segundo 
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semestre deste ano, quando se agravará ainda mais os problemas de falta de combustível, 
da falta de máquinas do Consórcio Três Rios, entre outros. Enfatizou a necessidade desta 
Casa de Leis cobrar medidas da Prefeitura Municipal, mostrar caminhos para solução, como 
por exemplo, em uma gestão em que foram levantadas todas as requisições de combustível 
e relatório de viagem para entender quanto e onde estavam sendo gastos. Por fim, disse 
que tudo o que expôs, ouviu da população nas ruas, portanto, pode concluir que ou estão 
todos mentindo, ou realmente algo está errado nesta Administração Municipal.  Não 
havendo mais oradores inscritos e 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 13 de Fevereiro de 2012. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  :    
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
05 de Março de 2012.   
            


