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ATA DA SESSÃO SOLENE ESPECIAL E INSTALAÇÃO DA 15ª LEGISLATURA E
POSSE DOS VEREADORES, PREFEITO E VICE-PREFEITO ELEITOS, realizada em 1º de
Janeiro de 2009.
Em primeiro de janeiro do ano dois mil e nove, às dez horas, no Salão Nobre da
Escola Estadual Professora Olga Chakur Farah, realizou-se a Sessão Solene Especial de
Instalação da 15ª Legislatura, sob a Presidência do Vereador mais votado, Sr. Pedro da
Fonseca, que convidou para secretariar os trabalhos, o Vereador eleito Sr. Vanderlon
Oliveira Gomes. Antes de iniciar a sessão, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário que
procedesse a chamada do Prefeito e Vice-Prefeito eleitos, respectivamente os Senhores
Antonio Adilson de Moraes e Gilberto Lozano e, em seguida, dos demais Vereadores
eleitos, os Senhores: Agnaldo Bueno, Angelino Rodrigues, Claudinei José de Oliveira, Deise
Aparecida Corrêa Duque, Paulo Arouca Sobreira, Sebastião Rodrigues de Campos Júnior e
Sérgio Aparecido Feliciano de Sá, os quais procederam a entrega de suas declarações de
bens e ocuparam os lugares que lhes foram reservados. Ato contínuo, o Sr. Presidente
convidou todos para cantarem o Hino Nacional Brasileiro e, em nome de Deus, declarou
aberta a presente sessão, solicitando que continuassem em pé para, juntos, fazerem a
oração do Pai Nosso, pedindo as bênçãos divinas à nova Administração do Executivo e
Legislativo Salesopolense. Terminada a oração, convidou os Nobres Vereadores para, em
pé, firmarem o compromisso regimental, o qual foi lido pelo próprio Presidente, com os
seguintes dizeres: “PROMETO EXERCER, COM DEDICAÇÃO E LEALDADE, O MEU
MANDATO, RESPEITANDO A LEI E PROMOVENDO O BEM-ESTAR GERAL DO
MUNICÍPIO”, em seguida, todos responderam: “ASSIM O PROMETO”. Firmado o
compromisso, o Sr. Presidente declarou empossados os nove Vereadores que comporão o
Poder Legislativo Salesopolense em sua 15ª Legislatura, durante o mandato que tem início
nesta data e término previsto para trinta e um de dezembro do ano dois mil e doze. Desta
mesma forma, o Sr. Presidente convidou os Senhores Prefeito e Vice-Prefeito eleitos para,
em pé, também firmarem o compromisso regimental, nos mesmos moldes. Firmado o
compromisso, o Sr. Presidente declarou-os empossados no cargo de Prefeito e VicePrefeito da Estância Turística de Salesópolis, para o mandato que se inicia nesta data com
previsão de término para trinta e um de dezembro do ano dois mil e doze, convidando-os,
então, a tomarem assento na mesa principal. Prosseguindo com os trabalhos, o Sr.
Presidente deu início a eleição dos membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal da
Estância Turística de Salesópolis para o 1º Período da 15ª Legislatura, ou seja, de 1º de
janeiro a 31 de dezembro de 2009. Explicou que, primeiramente, realizaria a eleição para o
cargo de Presidente e, em seguida, para os cargos de Vice-Presidente, 1º e 2º Secretários,
respectivamente. Esclareceu ainda que, de acordo com as disposições regimentais, a
votação seria aberta e nominal, portanto, à medida que os Nobres Vereadores fossem
chamados deveriam dizer o nome do seu candidato ao cargo. Iniciando as votações, pelo
cargo de Presidente, o próprio Sr. Presidente fez a chamada nominal e, tendo todos os
Vereadores votado, anunciou o resultado final, sendo eleito para o cargo de Presidente, o
Ver. Pedro da Fonseca. Em seguida, procedeu-se da mesma forma e separadamente, as
votações para os cargos de Vice-Presidente, eleito o Ver. Sebastião Rodrigues de Campos
Júnior, 1º Secretário, eleito o Ver. Vanderlon Oliveira Gomes e, por fim, de 2º Secretário,
eleito o Ver. Agnaldo Bueno, todos por unanimidade de votos, ou seja, nove votos.
Terminadas as votações, o Sr. Presidente proclamou o resultado final e declarou
empossada a seguinte Mesa Diretora da Câmara Municipal para o 1º Período
segue fls. 02

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA
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 Sessão Solene Especial de Instalação da 15ª Legislatura
e Posse dos Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito eleitos no pleito de 05.10.2008

FL. 02

da 15ª Legislatura: Presidente – Ver. Pedro da Fonseca, Vice-Presidente – Ver.
Sebastião Rodrigues de Campos Júnior, 1º Secretário – Ver. Vanderlon Oliveira
Gomes e 2º Secretário – Ver. Agnaldo Bueno, convidando-os a ocuparem seus lugares na
mesa principal. Prosseguindo na direção dos trabalhos, agora como Presidente da Câmara
Municipal empossado, o VER. PEDRO DA FONSECA iniciou saudando os membros da
mesa principal, demais Vereadores, autoridades, familiares e público em geral. Disse que
seria constante e breve porque falar em público não é seu forte, portanto, um dos seus
primeiros desafios. Falou que esta data é festiva, dia importante porque marca o início de
um novo ano e ainda de um novo governo municipal, portanto, renovam-se as esperanças
de dias melhores. Desejou aos novos governantes todo sucesso em suas jornadas,
reconhecendo que não será fácil administrar esta cidade diante da crise que assola o
mundo e, infelizmente, mais ainda, a este município de tão baixa economia. Contudo,
enfatizou que este, certamente, não deve ser um fator desanimador, mas desafiador, pois
todos foram eleitos e, com ou sem crise, devem promover, com a participação popular, a
dignidade e qualidade de vida dos munícipes. Comprometeu-se a dar o melhor de si durante
seu mandato, para que esta cidade cresça e melhore todas as áreas a fim de que o povo
tenha suas necessidades básicas atendidas. Colocou-se, humildemente, à disposição do
novo Prefeito Antonio Adilson de Moraes e de toda sua equipe de trabalho, assim como dos
demais Nobres Pares, acreditando que a união fará a força que levará ao sucesso do
progresso e desenvolvimento de Salesópolis, cidade que é de todos. Alertou para a
disposição preliminar do Artigo 7º da Lei Orgânica do Município, lendo-o: “São Poderes
Municipais, independentes e harmônicos entre si, o Executivo e o Legislativo”. Registrou
seus sinceros agradecimentos ao apoio recebido dos seus correligionários durante a
campanha eleitoral, agradeceu especialmente o apoio dos seus familiares - mãe, filhos,
esposa, irmãos, sogros, cunhados, sobrinhos, tios e de todos os amigos eleitores que lhes
confiaram seus votos, lembrando que não foram poucos, mas quinhentos e trinta e quatro
votos, garantindo-lhe a condição de Vereador mais votado. Por fim, declarou-se lisonjeado e
imensamente agradecido por tamanha confiança, comprometendo-se a fazer de tudo para
não decepcionar seus eleitores e muito honrar os cargos de Vereador e Presidente do
Legislativo Salesopolense que assume nesta data. Antes de franquear a palavra aos
Vereadores Líderes de Bancada, solicitou às funcionárias da Câmara Municipal, Sras. Arlete
Aparecida de Souza Faria Correia – Diretora da Secretaria e Elisabete Marli de Souza
Santos – Oficial de Secretaria, que entregassem os exemplares da Lei Orgânica deste
Município e do Regimento Interno da Câmara Municipal aos Senhores Vereadores, Prefeito
e Vice-Prefeito ora empossados. Em seguida, concedeu a palavra ao VER. AGNALDO
BUENO, representante da BANCADA DO PV/PT/PP, que iniciou cumprimentando todos os
presentes e agradecendo a Deus pelo dom maravilhoso que lhe concedeu, que é o dom da
vida, dom que Ele dá a todos. Agradeceu também seus familiares, citando pais, filhos e
destacando sua esposa presente nesta solenidade, bem como a todos aqueles que o
acompanham na campanha política. Prosseguiu agradecendo os militantes do PT e o
próprio Partido dos Trabalhadores, lembrando que foram doze anos de luta para que, nesta
data, o partido pudesse ter uma cadeira na Câmara Municipal. Acrescentou que o partido
está muito contente e confiante e, dirigindo-se ao Sr. Prefeito Municipal que poderá contar
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com o que for preciso, pois o PT estará com suas postar abertas, disponibilizando assim
seus Deputados e Senadores à nova Administração Municipal. Dirigindo-se aos Nobres
Pares, disse que as portas dos gabinetes dos Deputados Petistas também lhes estarão
abertas para que, juntos do PT sintam-se todos membros de uma verdadeira família.
Finalizando, disse não haver muitas palavras num momento com este, pois o que inicia
agora é um trabalho, um trabalho bem feito voltado para nosso povo e para nossa cidade e,
concluiu desejando feliz Ano Novo e que Deus abençoe a todos. O VER. CLAUDINEI JOSÉ
DE OLIVEIRA, representante da BANCADA DO DEM/PR/PTdoB, também iniciou
cumprimentando os ocupantes da mesa principal, demais Vereadores, familiares e público
presente. Em seguida, na condição de líder da Bancada do PR na Câmara Municipal,
desejou a todos que, no amanhecer deste primeiro dia do ano, as esperanças de dias
melhores ressurjam. Acredita que apesar da crise tão falada e que tanto incomoda os
governantes e o mundo em geral, os políticos eleitos pelo povo, como os que ali estavam,
para representá-lo e administrar esta cidade, deviam usar da criatividade para poder vencer
mais esta etapa. Lembrou que, no passado, em um momento de crise como este, os
governantes, como o próprio Chefe desta Nação, estavam emprestando dinheiro do FMI e
dos Estados Unidos para sobreviverem, mas, atualmente, com os investimentos realizados
pelo Presidente do Brasil e, com a implantação de programas sociais que atendem a classe
mais humilde, todos estão respirando sem necessitar da ajuda dos Países Europeus e dos
demais de Primeiro Mundo. Dirigindo-se ao Prefeito Adilson, declarou esperar que um dia
este município poça estar nesta mesma situação, o que poderá ocorrer com o pagamento
de “royalties” pela Petrobrás e outros recursos advindos do uso da água desta cidade, além
da redução das tarifas cobradas da população. Acrescentou que esta redução é uma antiga
reivindicação do povo salesopolense para que, sendo forte economicamente, o município
dependa mais dos governantes locais e menos de recursos governamentais. Disse que,
como já havia frisado ao Prefeito Adilson e Vice-Prefeito Gilberto, na tarde do dia anterior a
esta sessão, quando visitaram sua casa, seu partido – PR, o qual é seu representante
municipal, estará à disposição deles para buscar dias melhores para Salesópolis e seu
povo. Registrou que seu companheiro de partido, o também reeleito Sr. Angelino Rodrigues,
é o Vereador com maior número de mandatos na Câmara Municipal. Destacou a presença
do ex-Vereador Takundo Kusakabe, de sua mãe, esposa e irmãs, agradecendo o apoio
delas e de todos para sua reeleição e finalizou desejando feliz 2009 a todos. A VERª. DEISE
APARECIDA CORRÊA DUQUE, representante da BANCADA DO PMDB/PSB, iniciou
declarando-se muito emocionada e, em seguida, agradeceu à Deus por este momento tão
importante que se repete na sua vida, certa de que Ele a está olhando. Em seguida,
agradeceu por contar com a presença do seu sogro nesta solenidade, quem esteve muito
doente e cuja presença também agradece à Deus. Agradeceu ainda seus familiares e
amigos, destacando a força dispensada pelo seu marido Marcelo, nesta caminhada que
considerou muito difícil. Ressaltou que ela e o Ver. Pedro da Fonseca são os representantes
do PMDB na Câmara Municipal, mas, que contarão com outros correligionários lutando
juntos por Salesópolis. Dirigiu-se ao Prefeito Adilson e Vice-Prefeito Gilberto agradecendoos imensamente pelo apoio que lhe deram, declarando considerá-los amigos e, portanto,
formarão juntos uma só família. Comentou que seu discurso foi iniciado com emoção, mas
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o terminaria declarando seu orgulho por Salesópolis. Expôs ao público o exemplar recebido
da Lei Orgânica, cuja capa continha fotos dos pontos turísticos desta cidade (cedidas pelo
salesopolense Mingo – Domingos Antonio Camargo Correia), enfatizando que se orgulha
desta Estância Turística e que, quando se tem orgulho de alguma coisa, deve-se
representá-la muito bem. Por fim, desejou feliz Ano Novo a todos, pedindo maiores bênçãos
de Deus aos Vereadores, a fim de que bem representem o povo salesopolense. O VER.
SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR, representante da BANCADA DO PSDB,
iniciou agradecendo a Deus por estar junto aos demais nesta solenidade e, seguidamente,
cumprimentando os ocupantes da mesa principal e demais presentes. Disse da grande
satisfação do seu partido – PSDB, eleger, depois de muito tempo, o Prefeito e Vice-Prefeito,
além de uma bancada composta de dois Vereadores, sendo ele e o Nobre Par Paulo
Arouca Sobreira. Colocou os gabinetes dos Vereadores desta bancada à disposição de toda
população, assim como garantiu a disponibilidade dos gabinetes dos Deputados Estaduais e
Federais do partido, certo de que muito poderão contribuir com este município. Ressaltou
sua gratidão a todos que estiveram do lado do partido durante a eleição, bem como
confiando seus votos para a continuação do seu trabalho, no objetivo de colaborar para uma
Salesópolis cada dia melhor. Finalizou reiterando sua gratidão, dizendo a todos que “contem
com a nossa bancada”. O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES, representante da
BANCADA DO PTB/PDT, iniciou agradecendo primeiramente à Deus, por mais essa
oportunidade, seguidamente, agradeceu seus familiares que muito o ajudaram nesta
caminhada, ao grupo do PTB – Partido Trabalhista Brasileiro. Prosseguindo, agradeceu aos
amigos, lembrando que nas visitas que realizou em suas residências, sempre pediu
somente mais uma oportunidade para pode trabalhar em dobro e reparar alguns erros
cometidos em sua primeira legislatura. Reiterou sua gratidão a Deus por ter seu irmão
Rubson ao seu lado neste pleito eleitoral, quem trabalhou tanto quanto ele próprio para que
estivesse, nesta data, sendo empossado. Finalizou destacando sua gratidão à esposa
Luciana, dizendo que só sendo esposa de político para entender e estar ao lado nos altos e
baixos, e ela sempre esteve o apoiando, especialmente nas dificuldades, portanto, registrou
sua presença nesta solenidade, prestigiando a vitória que tanto ajudou a conquistou.
Concluídas as manifestações dos Vereadores, o Sr. Presidente franqueou a palavra ao
Excelentíssimo VICE-PREFEITO MUNICIPAL, SR. GILBERTO LOZANO, que iniciou
registrando seus agradecimentos a todo o povo salesopolense que o acolheu sempre muito
bem enquanto médico, ao longo de todos esses anos de profissão no município e, agora,
enquanto político. Disse que nunca teve a pretensão de fazer uma carreira política, mas,
pensando em ajudar mais no desenvolvimento desta cidade e por confiar na pessoa do
Prefeito Antonio Adilson, seu amigo particular, aceitou o desafio. Lembrou que foram
muitas as dificuldades que enfrentaram durante a campanha e que quase o fizeram desistir,
mas, com o apoio incondicional de seus familiares e amigos, foram até o fim e venceram.
Concluindo, reconheceu que este governo não será fácil, enfrentarão outras grandes
dificuldades, mas não cessarão de trabalhar para honrar a confiança dos seus eleitores.
Para finalizar, o Sr. Presidente concedeu a palavra ao Excelentíssimo Senhor PREFEITO
MUNICIPAL, SR. ANTONIO ADILSON DE MORAES, que iniciou agradecendo a Deus pelo
momento, pelos votos que recebeu, pela confiança da população de Salesópolis, à sua
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família, em especial à sua mãe, seus irmãos, filha e esposa Cláudia, lembrando ainda de
seu saudoso pai “João Bolinha”, ex-Vereador deste Município e atuante na política
salesopolense. Disse que o Dr. Gilberto – Vice-prefeito é como um irmão para ele,
enfatizando que lutou bravamente ao seu lado na campanha e que, por várias vezes,
quando estava desanimando, foi seu apoio fiel. Citou ainda que sua campanha foi feita com
poucos recursos e mais na base dos “4S- Sola de Sapato, Suor e Saliva”. Comentou a atual
crise econômica global e seus reflexos em Salesópolis que acredita, sejam maiores do que
em outros lugares, face à economia local ser baseada num único produto, o eucalipto.
Declarou sua pretensão em dar ênfase ao turismo, bem como abrir o leque da economia
para que o município não dependa apenas de um único segmento da economia. Ressaltou
que Salesópolis já está sofrendo com a crise, haja vista que muitos trabalhadores do ramo
de plantio de eucalipto já perderam seus empregos. Falou que vem participando de várias
reuniões e fóruns, bem como viajou para Brasília, oportunidade em que, lamentavelmente,
soube da possibilidade de diminuição, de trinta por cento, no repasse do FPM – Fundo de
Participação dos Municípios. Prosseguindo, apresentou nominalmente seus Secretários
Municipais, rebatendo as críticas que já vem sofrendo, dizendo não ser verdade que são
pessoas de outros municípios, enfatizando que alguns Secretários, apesar de
desconhecidos para muitos, têm grandes e antigas relações com o município, citando-as a
cada apresentação, e que a escolha desses nomes foram, na essência, mais técnica do que
política. Acentuou que o Vice-Prefeito Dr. Gilberto será participativo e atuará sempre a seu
lado na Administração Municipal. Informou que está assumindo a administração com altas
dívidas, portanto, o início será marcado por corte de gastos, contenção de despesas e
ajustes de contas. Declarou que pretende administrar com austeridade e junto de toda
população, agradeceu e solicitou bênçãos de Deus e apoio do povo. Finalizando, o
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal convidou todos os presentes a prestigiarem, logo
após esta sessão, a solenidade de transmissão de cargo no prédio da Prefeitura Municipal.
Prosseguindo com os trabalhos, o Sr. Presidente convidou todos os presentes para, em pé,
cantarem o Hino a Salesópolis e, em seguida, agradeceu a presença das ilustres
autoridades e munícipes, desejando a todos um 2009 repleto de realizações. Também
agradeceu a direção da Escola Estadual Professora Olga Chakur Farah pela cessão das
suas dependências para realização desta solenidade e, nada mais havendo a tratar, em
nome de Deus, declarou encerrada a sessão, da qual lavrou-se a presente ata, que vai
devidamente assinada.
Sala Ver. Antonio Paulino de Miranda Júnior, em 1º de Janeiro de 2009.
PRESIDENTE

:

1º SECRETÁRIO :
2º SECRETÁRIO :
A Ata supra foi lida e ________________ em Sessão Ordinária, realizada em
16 de Fevereiro de 2009.

