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              ATA DA 31ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 05 de Novembro de 2012 - 4º Período da 15ª Legislatura. Aos 
cinco dias do mês de Novembro do ano dois mil e doze, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Trigésima Primeira 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 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. 

Pedro da Fonseca 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 e, prosseguindo,  solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura das 

matérias do EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus respectivos despachos: 

REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 114 – Enviar uma cópia do 
Contrato firmado entre a Prefeitura Municipal e a Empresa IBC – Instituto Brio 
Conhecimento, contratada para elaboração do Plano de Carreira dos Funcionários Públicos 
Municipais, bem como cópias das atas das reuniões em que os diversos Setores da 
Administração participaram na sua elaboração e ainda, uma relação contendo os nomes dos 
funcionários que integraram a comissão formada para auxiliar a empresa nesta elaboração; 
e 115/12 – Prestar as seguintes informações acerca dos relógios de ponto adquiridos pela 
Municipalidade: 1)  Quando os referidos relógios de ponto foram adquiridos pela 
Municipalidade, 2) Em quais setores da Administração Municipal foram instalados, 3) 
Quando foram instalados em cada setor e, desde quando estão funcionando, e 4) Como é 
controlado o ponto dos funcionários cujos setores ainda não contam com tais equipamentos, 
ambos do Ver. Claudinei José de Oliveira – desps.: Aprovados, encaminhe-se;  PARECER 
CFO Nº 044/12 referente ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Salesópolis, 
relativo ao mês de Setembro/12 – desp.: Aguarde-se o Parecer Prévio do Egrégio Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, para então emitir o parecer final e conclusivo; 
COMUNICADOS sobre a liberação de recurso financeiro: do Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome – nos valores de R$ 2.368,77 para o IGD-PBF – competência 
Maio/2012 e de R$ 1.294,20 para o PBVII – competência Junho/2012; nos valores de R$ 
3.791,70 para o IGD-PBF – competência Junho/12, de R$ 1.294,20 para o PBVII e de R$ 
1.500,00 para o PVMC – ambos competência Julho/12; nos valores de R$ 717,06 para o 
IGD-SUAS e de R$ 4.500,00 para o PBF – ambos competência Julho/12; e nos valores de 
R$ 717,06 para o IGD-SUAS, de R$ 4.500,00 para o PBF, de R$ 1.294,20 para o PBVII e 
de R$ 1.500,00 para o PVMC – todos competência Agosto/12 – desps.: Arquive-se, Plenário 
ciente. Terminada a leitura e não havendo oradores inscritos para a fase do Expediente, o 

Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA e, conforme pauta anunciada colocou em 

única discussão e votação o RELATÓRIO FINAL DA CEI – criada pela Resolução Nº 
453/2012, para apurar ato infracional denunciado contra o Vereador Sebastião Rodrigues de 
Campos Júnior, pelo excesso de gastos injustificados com despesas de viagem, realizada 
em vinte e sete de setembro de dois mil e onze, o qual foi REJEITADO por cinco votos 
contrários a dois favoráveis dos Vers. Claudinei José de Oliveira e Vanderlon Oliveira 
Gomes, sem preceder manifestação, considerando-se ainda que o Ver. Sebastião 
Rodrigues de Campos Júnior estava impedido de votar e o Sr. Presidente absteve-se da 
votação. Diante da rejeição o Sr. Presidente comunicou que o mandato do Ver. Sebastião 
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Rodrigues de Campos Júnior permanecerá inalterável.  Não havendo mais pauta a ser 
tratada na presente Ordem do Dia, o Sr. Presidente comunicou a pauta prevista para a 
Ordem do Dia da próxima sessão: única discussão e votação do PROJETO DE LEI Nº 
024/12 (Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Salesópolis para o exercício de 

2013), de autoria do Poder Executivo. 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 comentando a dificuldade enfrentada para 
realização de eventos neste município e que, quando se realizam, os organizadores não 
contam com apoio da Prefeitura Municipal. Relatou que, no dia anterior a esta sessão, teve 
início o Campeonato Municipal do Rio Tietê, na Sociedade Esportiva Salesopolense e que, 
segundo o organizador, foi solicitada a permanência de uma ambulância para socorrer  
possíveis acidentes com atletas. Conforme previsto, disse que ocorreu um confronto entre 
os atletas e um deles teve seu pé quebrado, contudo, o socorro demorando a chegar,  
estando ele (orador) na arquibancada, telefonou à Santa Casa e obteve como resposta que 
não havia ambulância disponível e que a do SAMU estava fazendo outro atendimento. Ligou 
então para a Central do SAMU, obtendo a resposta que viria uma ambulância de Mogi das 
Cruzes para atender o atleta, o que realmente ocorreu. Após relatar este fato, o orador disse 
que é isso que vinha criticando acerca do Sistema de Saúde implantado, ou seja, o fato de 
deixarem apenas uma ambulância do SAMU fazer todos os atendimentos da cidade, 
portanto, se socorrer um,  outro terá que esperar. Lamentou, dizendo que isto é um dos 
absurdos que vem acontecendo na Área de Saúde e, segundo informações, poderá piorar, 
diante da dívida do município frente ao SAMU, deixando todos apreensivos acerca do que 
poderá acontecer. Retomando o caso do atleta acidentado, disse que, não fosse um 
bombeiro, que estava de folga e participando daquele evento,  imobilizar a perna da vítima, 
o caso poderia ter se agravado. Enfatizou que a atual Administração Municipal deve 
continuar respeitando a população, que não pode brincar com a saúde, que é coisa séria, e 
que, portanto,  as ambulâncias devem ficar à disposição da população. Também relatou 
que, nesta data, durante a tarde, uma senhora o procurou em seu gabinete, solicitando um 
carro para transportá-la até a cidade vizinha de Mogi das Cruzes, expondo-lhe que estava 
grávida e sofria de hemorragia, contudo, ao procurar socorro na Santa Casa local, foi 
informada de que nada poderiam fazer por ela, orientando-a a procurar socorro naquele 
outro município. Também lamentou o fato, questionando como uma senhora, em tais 
situações e com dificuldades financeiras, conseguiria se deslocar até Mogi das Cruzes de 
ônibus. Sendo assim, enfatizou que o atendimento mínimo  no Pronto Socorro desta cidade 
tem que continuar funcionando, portanto, a atual Administração tem que ter um olhar de 
carinho e respeito ao ser humano, afinal, ninguém quer ficar doente e, se vai à Santa Casa, 
é porque realmente precisa de atendimento. Concluiu dizendo ser necessário que a atual 
Administração Municipal faça sua parte, até que a nova gestão assuma esta 
responsabilidade e realize um trabalho voltado à saúde da população. Ato contínuo,  dirigiu-
se ao Sr. Presidente e, reportando-se à sua solicitação para o agendamento de uma reunião 
com representantes da Telefônica, a fim de solucionar os problemas causados com os 
constantes roubos de cabo telefônico no Bairro da Capela Nova, solicitou-lhe também 
convidar os representantes das Polícias Civil e Militar, a fim de discutirem juntos o caso e 
cada um fazer sua parte,  evitando tantos transtornos aos moradores daqueles arredores. 
Ainda dirigindo-se ao Sr. Presidente, solicitou-lhe cobrar do representante da Empresa 
Bandeirante Energias do Brasil (Sr. Marcos Scarpa), a reunião que ele se propôs a marcar, 
após o feriado, a fim de concluir os casos pendentes de energia elétrica apontados na 
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reunião realizada nesta Casa de Leis, alguns pendentes com o Nobre Par Claudinei,  com o 
Sr. Presidente e com ele próprio,  que se arrastam há mais de dois anos. Por fim, disse que 
esta reunião é importante porque a população quer resultado, quer a ligação e não apenas 
promessas e palavras, esperando que a Empresa Bandeirante Energias do Brasil faça a sua 

parte.  Não havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE disse que a situação de 
saúde é prioridade, não apenas pelo fato citado, mas, por tudo que se refere à 
deslocamento para tratamento não disponível neste município. Enfatizou que, em qualquer 
situação, o Pronto Socorro tem que prestar o primeiro atendimento e, sendo notada a 
necessidade de transferir para Mogi das Cruzes, a própria Santa Casa deve adotar as 
providências para a transferência. Concordou com a cobrança do Nobre Colega Vanderlon, 
dizendo que esta Casa de Leis deve exigir o atendimento, nem que seja via Ministério 
Público, pois, se não vai de um jeito, vai de outro. Comentou que recebeu um documento 
que pretende, na próxima sessão, encaminhar ao Sr. Prefeito Municipal via requerimento, 
acerca da falta de combustível para os veículos que prestam serviço à população, seja o 
caminhão de coleta de lixo ou a kombi que transporta merenda escolar, entre outros. 
Concluiu propondo aos Vereadores que, se preferirem e puderem se reunir no dia seguinte 
a esta sessão, juntos, elaborem um relatório apontando esses casos e encaminhem ao 
Prefeito Adilson, antes mesmo da próxima sessão.  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. 

 
             Sala Ver. Antonio Paulino de Miranda Júnior, em 05 de Novembro de 2012. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  :    
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
12 de Novembro de 2012.  
            


