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Senhor Presidente, PROTOCOLO
3236/2022

Senhores Vereadores

Plenario, observadas asApresento, a apreciapao de egregio 
formalidades regimentais, a presente MOQAO DE APLAUSOS ao Vereador 
Saulo Anderson Rodrigues, em reconhecimento aos relevantes servigos 
prestados pelo periodo de quatros anos, como Presidente desta Casa de Leis.

SAULO ANDERSON RODRIGUES, o vereador Saulo, como e 
popularmente conhecido, nasceu em 04 de abril e tern 38 anos. E filho de Joao 
Evangelista Rodrigues e Sueli Rodrigues, tendo um irmao cagula, Diego 
Rodrigues. Tern tres filhos, sendo Nicole do primeiro relacionamento e Joao 
Gabriel Rezende Rodrigues e Natalia Rezende Rodrigues com sua esposa, a 
farmaceutica Ligia Lima de Rezende.

Comegou a trabalhar muito cedo. Ja aos 16 anos trabalhava para ajudar 
no sustento da casa. Passou por algumas empresas antes de se tornar 
comerciante, gragas ao seu jeito carismatico e extrovertido. Pessoa humilde e

o desenvolvimento dadedicada, logo percebeu que poderia contribuir para 
cidade, buscando melhores condigoes de vida para os menos favorecidos. 
Desde muito pequeno ja tinha espirito de lideranga. Foi e continua sendo um 
cidadao do bem, sempre disposto a estar envolvido nas grandes decisoes em
prol do progresso da cidade e da sua gente.

Saulo esta atualmente exercendo seu terceiro mandate como vereador
o mais votado pelacidade de Cajamar, tendo sido por duas vezes 

populagao que reconhece nele um grande representante.
Por seu dinamismo e grande articulagao politico/administrativa entre os 

poderes executive e legislative, foi eleito por duas vezes Presidente dessa 
Casa de Leis. Presidencia essa que se encerra em 31 dezembro proximo.

Nesses dois mandates a frente da presidencia, Saulo e muito
sendo atendido em diversos requerimentos

na

participativo, apresentando e 
/indicagoes, alem de ter colocado em pauta importantes projetos. Saulo busca 
garantir a independencia do poder legislative, sintonizada com os interesses da 

Populagao.
A pacificagao entre os poderes tambem e marco importante na sua

maior beneficiado com isso, e o PovoPresidencia, 
cajamarense.

Saulo nao poupa esforgos para que as atividades desenvolvidas 
Municipal sejam compativeis com os principios que regem a Administragao

uma vez que o

na Camara
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Publica, inclusive, na atengao as recomendagoes e determinagoes do Tribunal 
de Contas do Estado, melhorando a imagem da Casa perante^ o Tribunal por 

administrativas tomadas, visando melhor aplicagao do dmheiro 

publico. Citamos algumas de suas agoes:
• Corte nos pagamentos de boras extras
• Corte nos pagamentos de abono pecuniario 

liberagao de adiantamentos de despesas (com pedido de

medidas

• Corte na 
ressarcimentos de despesas improprias)

• Reforma administrativa adequando os cargos em comissao ao
todas demais recomendagoes,respective nivel de escolaridade e 

inclusive com a redugao severa do numero de cargos.

• Abertura de Concurso Publico para 21 cargos, que apos 20 anos, 
permitira que novos profissionais efetivos serao integrados ao quadro da 
Camara, ampliando a qualidade no atendimento a nossa populagao.

• Auxilio efetivo ao Executive Municipal no combate a pandemia com 
devolugao de duodecimos com economia de recursos no montante de 
mais de R$ 1.000.000,00 (urn milhao de reais), alem de transferencia de 
04 veiculos proprios para a Secretaria Municipal de Saude;

• Superavit economico comparados com exercicios anteriores

• Atendimento aos limites constitucionais com despesa legislativa e gasto 
com folha de pagamento e despesa com remuneragao dos edis

• Atendimento ao limite da despesa de pessoal previsto na Lei de 

Responsabilidade fiscal.

frota de veiculos de 12 para 04 veiculos, alem da• Redugao na
implementagao do controle semanal da utilizagao dos veiculos.

• Redugao do gasto com combustivel com implantagao de controle de 
gastos e contratagao de posto de combustivel por meio de licitagao;

• Instalagao do Painel Eletronico, mecanismo que da maior transparencia 

para os atos legislatives;

Criagao da Escola Legislative onde garante aos cidadaos conhecimento em 
politica, protegao de direitos e cidadania, dentre outros temas que estao sendo 
abordados atraves de Treinamentos, Palestras e agoes em diversas areas da 
Educagao Publica, com o objetivo principal a aproximagao dessa Casa de Leis 
junto a sociedade, atraves dos projetos, treinamentos e aperfeigoamento dos 

servidores publicos.
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• Dentro da Escola temos o projeto Estudantes Visitam a Camara, para
aproximar os jovens a Casa Legislativa, estimulando a participagao

estudantes tenham apolitica dos alunos, possibilitando que 
oportunidade de conhecer o funcionamento do Poder Legislative e de 
acompanharem de perto os trabalhos desenvolvidos pelos vereadores, 
propiciando-lhes o conhecimento e a reflexao sobre o papel do Poder 
Legislative municipal. Esse projeto pretende aproximar os jovens 
estudantes do cenario politico municipal e quebrar paradigmas, para que 
os jovens enxerguem que a Camara Municipal e uma Casa de Leis 
aberta a populagao, formada por representantes do povo que ali estao 
para atender e buscar solugoes para as demandas de todos os bairros 
da cidade.

Solicitou ao Senado atraves de Oficio, a implantagao da TV Camara. 
Estamos aguardando essa devolutiva.
Enfim, sao inumeras as benfeitorias e melhorias nesse periodo de quatro anos.

’ Essa presente homenagem e o fruto do reconhecimento dessa Casa 
Legislativa em valorizar todo o empenho e dedicagao do Excelentissimo 
Presidente Saulo, onde por quatro anos consecutivos, liderou essa Casa de 
Leis, desempenhando suas fungoes com muito comprometimento, eficiencia e 

seriedade.
o que merece o

reconhecimento dos municipes e de nos vereadores pelo seu trabalho.
Sua trajetoria como Presidente foi marcada pela parceria e respeito com 
pares, destacando seu papel de articulador, responsavel pela condugao das 
pautas que foram aprovadas e permitiram ampliar o desenvolvimento da 
cidade, que cada dia mais vem sendo reconhecida e respeitada em todo o 

Estado.

O Vereador Saulo se dedica a vida publica

seus

Parabens, Presidente! Continue sua brilhante Jornada, ciente que 
voce e uma pessoa predesfinada por Deus a ajudar a cuidar da nossa 
querida Cajamar.
Nosso Muito Obrigado

2.022.ntos, 09 de dezembro dePlenario Ver. Waldomiri

VA ijOMINGUEDER DA
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Continuacao da Mocao de Aplausos n° 20/2022
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ALEXANDRO DIAS MARTINS 

/ VEREADOR ^
ADILSON APARECIDO PINTO 

VEREADOR^

a
DIOGO DE CARVALHO UTSUNOMIYA 

VEREADOR
IDO SILVACLEBE-

VEREADOR
/

EDIVILSON LEME MENDES 

VEREADOR
JEFFERSON RODRIGO O. SILVA 

VEREADOR

IZELDA GONQALVES CARNAUBA CINTRAFLAVIO ALVES RIBEIRO 

VEREADOR VEREADORA

TARCISIO NIOREIRA CARVALHO 

VEREADOR

JOSE ADRIANO DA CONCEIQAO 

VEREADOR
-iC?/

5ERI LHOLUIZ FABIAN^CORDEIRO GALVAO 

VEREADOR

MANGEL

VEREADOR

ROCHA SANTIAGOMAROELO

VEREADO
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Saulo Acra
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