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 ATA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 16 de Fevereiro de 2009 - 1º Período da 15ª Legislatura. Aos 
dezesseis dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e nove, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis 
sob a presidência do Vereador Pedro da Fonseca e secretariada pelos Edis Vanderlon 
Oliveira Gomes – 1º Secretário, e Agnaldo Bueno – 2º Secretário.  Às quinze 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 Solene Especial de Instalação da 15ª Legislatura  e Posse dos Vereadores, Prefeito 
e Vice-Prefeitos eleitos, realizada em primeiro de janeiro deste ano.  Neste momento, o Ver. 
Angelino Rodrigues 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.  Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a 
leitura das matérias do EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus respectivos 
despachos: PROJETOS DE RESOLUÇÃO Nºs: 001 (Dispõe sobre alteração do Regimento 
Interno da Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis e dá outras providências), 
e 002/09 (Altera a remuneração dos Assessores Jurídico e Contábil/Financeiro da Câmara 
Municipal da Estância Turística de Salesópolis, e dá outras providências), ambos de autoria 
da Mesa Diretora – desps.: Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 
Orçamento; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 001 – Informar 
quais medidas a Municipalidade já adotou com relação à calçada da Rodoviária que está 
afundando e os bloquetes soltos e, em caso de não haver medida, informar se pretende 
adotá-la junto à empresa responsável pela obra, do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes; 002 – 
Informar sobre todos os recursos advindos de emendas parlamentares federal e estadual, 
quais as que já tiveram seu objeto licitado ou não e que ainda não teve início, bem como 
requer o agendamento de uma reunião para tratar do assunto; 003 – Cópia do 
programa/cronograma de trabalho do Setor de Obras, relacionado à manutenção e 
conservação das estradas rurais; 004 – Informar os cargos comissionados que foram 
preenchidos, as pessoas nomeadas para esses cargos e a formação técnica de cada 
contratado, todos do Ver. Claudinei José de Oliveira; 005 – Informar os motivos pelos quais 
os pacientes que procuram atendimento em diversas especialidades médicas são 
informados que o atendimento demorará sessenta dias ou mais, bem como requer o 
agendamento de uma reunião entre Prefeito, Vice-Prefeito Municipal, Secretária de Saúde e 
Diretores da Santa Casa para junto dos Vereadores discutirem possíveis soluções, do Ver. 
Vanderlon Oliveira Gomes – desps.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES Nºs: 001 – 
Analisar o Anteprojeto de Lei que anexa dispondo sobre incorporação de diferença salarial 
aos servidores públicos municipais, encaminhando-o na forma de Projeto de Lei para 
apreciação e deliberação deste Legislativo, do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes; 002 – 
Determinar ao Setor de Fiscalização, averiguar dois terrenos localizados, respectivamente, 
na Rua São João – Distrito Nossa Senhora do Remédio, e no Km. 82 da Rodovia SP-88 – 
entre a residência da Dona Maria e do Senhor Anésio Leite, que se encontram 
abandonados; 003 – Determinar ao Setor de Obras, que construção de uma lombada em 
frente às Escolas Municipais Ver. Antonio Rodrigues Fernandes e Ernesto Ardachnikoff, 
ambas no Distrito Nossa Senhora dos Remédios e de autoria dos Vereadores Angelino  
                                                                                                                                                                       segue fls. 02 
 
 
 



    

                            CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA     

                                                                                                                            DE SALESÓPOLIS DE SALESÓPOLIS DE SALESÓPOLIS 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 1ª Sessão Ordinária, realizada em 16 de Fevereiro de 2009.                                         FL. 02 
 
 
Rodrigues e Sérgio Aparecido Feliciano de Sá; 005 – Interceder junto à Empresa 
Bandeirante Energias do Brasil, objetivando o prolongamento da rede de energia elétrica na 
extensão da Rua Domingos Freire de Almeida; 006 – Interceder junto à Empresa 
Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a colocação de duas luminárias nos postes Nºs 
260486-15173-SPL 15-10.5 e 080385-15193-SPL 15-10.5, localizados na altura do Km. 
87,75 da Rodovia SP-88, Bairro da Capela Nova, ambas do Ver. Pedro da Fonseca; 007 – 
Envidar toda atenção e esforços possíveis junto ao DUSM e outros órgãos competentes, 
viabilizando a implantação de rede de água até o Km Um da Estrada da Barra; 008 – 
Interceder junto ao Comando das Polícias Civil e Militar, objetivando o aumento de efetivo 
policial durante o Carnaval, bem como a contratação de seguranças particulares, à exemplo 
dos anos anteriores;  009 – Incluir no cronograma de obras o pequeno trecho que falta para 
concluir o asfalto da Rua Armindo Soares de Campos; 010 – Determinar ao setor 
competente, adotar medidas que venham solucionar a péssima situação da Rua Sebastião 
Soares Leite, Bairro Fartura, e no caso de impossibilidade de solução definitiva, adotar 
medidas para atenuar tal situação, todas do Ver. Claudinei José de Oliveira; 011 – 
Determinar ao setor competente, realizar a limpeza do córrego localizado no Bairro 
Totozinho Cardoso, na altura do Nº 52 da Rua Dr. Fernandes F. da Costa Filho; 012 – 
Determinar ao setor competente, notificar o proprietário do terreno localizado entre a Rua 
Prefeito Cláudio José de Souza e Avenida Victor Wuo, objetivando a construção de muro e 
a realização da devida limpeza; 013 – Determinar ao setor competente, realizar a limpeza do 
Córrego Padre Manoel; 014 – Determinar ao setor competente, realizar os serviços 
emergenciais que se fazem necessários nas estradas rurais, como a colocação de 
cascalhos nos pontos mais críticos, todas do Ver. Pedro da Fonseca; 015 – Interceder junto 
ao DER, visando a construção, reconstrução e manutenção dos abrigos nos pontos de 
parada de ônibus, ao longo da Rodovia SP-88, conforme necessário; 016 – Adotar as 
providências urgentes visando a apreensão dos inúmeros cães que perambulam pelas ruas 
da cidade, ambas também do Ver. Claudinei José de Oliveira; 017 – Viabilizar junto ao Setor 
de Obras, os melhoramentos que se fazem necessários nas Ruas Sant’Anna, travessa da 
Rua São Sebastião, Bairro Fartura e, Pedro Eugênio, Bairro Totozinho Cardoso; 018 – 
Determinar a verificação e solução para o asfalto em péssimo estado do trecho da Avenida 
Victor Wuo, localizado nas proximidades do Supermercado Okamura; 019 – Determinar ao 
setor competente, repintar as lombadas existentes nas ruas da área central e demais bairros 
desta cidade, todas da Verª. Deise Aparecida Corrêa Duque; 021 – Determinar ao Setor de 
Obras, a realização da reforma necessária ou substituição da ponte localizada no Km. 01 da 
Estrada da Nascente, nas proximidades do antigo Restaurante Duplo M, do Ver. Paulo 
Arouca Sobreira; 022 – Determinar ao Setor de Obras, a colocação de um redutor de 
velocidade na altura do Nº 231 da Travessa Licínio Cardoso do Nascimento, Vila Bragança; 
023 – Determinar ao Setor de Fiscalização, averiguar e notificar os proprietários dos 
terrenos vazios da Vila Bragança, para que tomem as devidas providências com relação ao 
acúmulo de mato e sujeira; 024 – Determinar ao Setor de Obras, realizar a limpeza do Poço 
D’Água da Unidade Escolar do Bairro do Serrote, todas dos Vers. Sérgio Aparecido 
Feliciano de Sá e Angelino Rodrigues; 025 – Determinar a retirada dos entulhos nas Ruas 
São Sebastião  e  Santa  Catarina,   bem  como  a  manutenção  da  Estrada  do  Bairro  dos  
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Mirandas, principalmente, no “Morro da Torre”, que se encontra em péssimas condições de 
tráfego, do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes; 004 – Solicitando à Sabesp, viabilizar estudos 
técnicos e proceder a implantação de rede coletora de esgoto na Rua Deolindo Carlos da 
Fonseca, Jardim Bela Vista, do Ver. Pedro da Fonseca; e 020/09 – Solicitando à Telefônica 
S/A, a instalação de um Orelhão no Km. 01 da Estrada do Bairro Pico Agudo, 
preferencialmente, perto da casa do “Sr. Zé Chico”, do Ver. Paulo Arouca Sobreira – desps.: 
Encaminhe-se, lidas no Expediente; BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE SALESÓPOLIS, referente ao mês de Dezembro/08 – desp.: À Comissão de Finanças e 
Orçamento; RELATÓRIO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS referente ao exercício de 2008 
– 4º Período da 14ª Legislatura – desp.: Arquive-se, Plenário ciente;  PROCESSO TC-
3390/026/06 – referente às Contas do Município de Salesópolis, relativas ao exercício de 
2006 – À Comissão de Finanças e Orçamento; OFÍCIOS Nºs: 1971/08 - do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, encaminhando cópia de peças do Processo TC-
30668/026/06 referente a sentença exarada pelo Conselheiro Robson Marinho do decidido 
pela Colenda Primeira Câmara, alertando que o decidido não é suscetível de revisão – 
desp.: À Comissão de Finanças e Orçamento; 002/09 - do Deputado Federal Silvio Torres, 
informando que já foi aprovado e sancionado no Orçamento Geral da União para 2009, uma 
Emenda de sua autoria, no valor de duzentos mil reais, para investimento em infra-estrutura 
urbana no município de Salesópolis;  CIRCULAR 002 - da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, informando as funcionalidades e atribuições da Assistência Social; Obras 
033/09 – da Secretaria de Obras e Serviços Municipais, comunicando que a estátua de São 
Sebastião, localizada no trevo em frente ao Supermercado Okamura, sofreu ato de 
vandalismo, sendo totalmente pichada, mas as devidas providências já foram tomadas – 
desps.: Arquive-se, Plenário ciente; OFÍCIOS da Caixa Econômica Federal informando a 
liberação de recursos para obras públicas, Nºs:  720/08 – no valor de R$ 54.411,70 para o 
Programa Turismo no Brasil, Modalidade Reforma e Ampliação de Centro Recreativo 
Municipal; 730/08 – no valor de R$ 243.446,77 para o Programa Turismo no Brasil, 
Modalidade Pavimentação do trecho da Estrada Vicinal da SP-88; 034/09 – no valor de R$ 
100.000,00 e contrapartida de R$ 3.092,78 do município para Ampliação de Unidade Básica 
de Saúde; 41/09 – no valor de R$ 146.950,00 e contrapartida de R$ 4.544,85 para 
Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana; COMUNICADOS sobre a 
liberação de recursos: do Ministério da Saúde: no valor de R$ 22.097,33 – competência 
11/2008 – Pagamento de PAB Fixo; quatro no valor de R$ 3.425,06 – competências 08, 09, 
10 e 11/2008 – Pagamento de Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e 
Hospitalar;  no valor de R$ 96,50 – competência 11/2008 – Pagamento de Teto Municipal da 
Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar; três no valor de R$ 2.589,32 – 
competências 11 e 12/2008 e 01/2009 – Pagamento de Programa de Assistência 
Farmacêutica Básica; no valor de R$ 103.970,25 – competência 12/2008 – Pagamento de 
Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar;  no valor de R$ 
222,74 – competência 11/2008 – Pagamento de Piso Estratégico – Gerenciamento de Risco 
de VS – Produtos/Serviços;  no valor de R$ 10,00 – competência 10/2008 – Pagamento de 
FAEC – Coleta de Material;  duas no valor de R$ 1.500,00 – competências 11 e 12/2008 – 
Pagamento   de   Compensação  de  Especificidades  Regionais;   no  valor  de  R$ 80,00  –   
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competência  10/2008  –  Pagamento  de  FAEC  –  Coleta/Exame Anátomo-Patológico Colo 
Uterino; no valor de R$ 3.272,21 – competência 12/2008 – Pagamento de Teto Municipal da 
Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar; no valor de R$ 222,74 – competência 
12/2008 – Pagamento de Piso Estratégico – Gerenciamento de Risco VS – 
Produtos/Serviços;  no valor de R$ 600,00 – competência 12/2008 – Pagamento de Ações 
Estruturantes de Vigilância Sanitária; no valor de R$ 54,61 – competência 12/2008 – 
Pagamento de Piso Estratégio – Gerenciamento de Risco de VS;  no valor de R$ 2.748,36 – 
competência 12/2008 – Pagamento de Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS;  no 
valor de R$ 107.146,56 – competência 01/2009 – Pagamento de Teto Municipal da Média e 
Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar; do Ministério da Educação: no valor de R$ 
2.107,60 – referente ao PNAP- Pré-Escola, emitido em 02/12/2008; no valor de R$ 
12.179,20 – referente ao PNAE- Fundamental, emitido em 02/12/2008 – sendo R$ 5.843,20 
para a rede Municipal e R$ 6.336,00 para a Rede Municipal;  no valor de R$ 173,45 – 
referente ao PNAC- PNAE-Creche, emitido em 02/12/2008;  no valor de R$ 42.154,83 – 
referente a 11ª Parcela do FNDE, emitido em 19/12/2008; no valor de R$ 43.226,11 – 
referente a 12ª Parcela do FNDE, emitido em 16/01/2009; da Câmara dos Deputados: no 
valor de R$ 193.568,53 – competência 11/2008 – Recursos do Orçamento da União pagos 
ao município;  no valor de R$ 691.919,90 – competência 01 a 11/2008 – Recursos do 
Orçamento da União empenhados ao município - desps.:  Arquive-se,  Plenário ciente.   
Terminada  a  leitura,  o  Sr. Presidente concedeu a  palavra  aos  Nobres Edis inscritos.  O 
VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR iniciou reportando-se à Indicação 
Nº 16 que se refere à necessidade de apreender os inúmeros cães soltos pelas ruas da 
cidade, lembrando que há lei municipal dispondo sobre o controle de zoonose e deve ser 
cumprida. Em seguida, referiu-se à Indicação Nº 15, enfatizando a necessidade de atender 
os usuários do transporte coletivo que sofrem, diariamente, com as intempéries. Quanto ao 
Setor Municipal de Fiscalização, citado em outras proposições, disse que o contingente de 
fiscais não é suficiente e, portanto, deve haver uma reestruturação urgente no setor para 
que o serviço seja realizado, o que evitaria a apresentação de várias indicações lidas nesta 
data.  A VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE justificou oralmente suas Indicações 
Nºs 17 e 18/09, acrescentando à última que a situação precária do asfalto, nas 
proximidades do supermercado Okamura, perdura há tanto tempo que é considerada uma 
vergonha para este Município. Lembrou que aquele trecho deve ser reparado porque, além 
de prejudicar os salesopolenses,  serve de acesso para inúmeros pontos turísticos desta 
cidade. Finalizando disse que a solução deve ser urgente, pois, segundo previsões, a 
temporada de chuvas se estenderá até março e que o ideal seria o problema ser 
solucionado, ainda antes do feriado de Carnaval. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA 
iniciou desejando sucesso aos novos Vereadores, lembrando que a Câmara Municipal é um 
órgão legislador, e fiscalizador e, se necessário, deve assumir a função de denunciador. 
Declarou que, independente de sigla partidária, espera que todos somem esforços para ver 
o município crescer, registrando ser esta a proposta dele e do Ver. Angelino Rodrigues, seu 
parceiro do PR – Partido Republicano. Disse que foram lidos vários documentos acerca de 
diversificados recursos liberados pela União a este município, mas, há diversas obras 
paralisadas ou que sequer foram iniciadas, motivo pelo qual apresentou e espera seja  
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atendido seu Requerimento Nº 02, no qual também solicita o agendamento de reunião para 
tratar do assunto obras. Prosseguindo, disse que os Vereadores se empenham junto aos 
deputados estaduais e federais para conseguir recursos e realizar obras diversas, mas, 
muitas vezes, depois de tudo aprovado e até publicado no Diário Oficial, a obra não se 
realiza por falhas burocráticas. Disse esperar ainda que a reunião solicitada seja a primeira 
de outras que sugere, sejam realizadas quinzenal ou mensalmente, a fim de discutirem 
outras pastas. Quanto à situação das ruas da cidade, disse que tanto quanto a Nobre 
Colega Deise, ele também solicitou manutenção em várias ruas e, para tanto, sugeriu a 
aplicação de recursos existentes, que sobraram do DADE, na manutenção e benfeitoria dos 
casos mais graves. Também enfatizou a necessidade de manutenção da malha viária rural, 
problema antigo, iniciando pelos pontos mais críticos. Justificou oralmente seu 
Requerimento Nº 04, o qual se baseou no discurso de posse do Prefeito Adilson Bolinha, de 
que os cargos públicos foram preenchidos por pessoal técnico e não político. Acrescentou 
que solicitará o planejamento deste porque, até o mês de março, a população sempre 
toleramas, após este período, começarão as cobranças tanto ao Poder Executivo, quanto ao 
Legislativo. Por fim, reportou-se ao Requerimento Nº 05 do Nobre Par Vanderlon, lembrando 
que o Estado promove mutirões de atendimento em especialidades, sugerindo assim que os 
consiga trazer para Salesópolis, a fim de regularizar a fila de espera e acabar com o atraso 
no atendimento.  O VER. ANGELINO RODRIGUES iniciou justificando sua Indicação Nº 02, 
enfatizando os problemas que estes terrenos baldios têm causado aos vizinhos. Em 
seguida, referiu-se à Indicação Nº 03, dizendo que pediu a construção de uma lombada em 
frente a duas unidades escolares pois, sem este redutor de velocidade, a comunidade 
escolar fica exposta aos abusos de velocidade. Corrobou à manifestação do Nobre Par 
Sebastião acerca dos abrigos nos pontos de ônibus, dizendo que existem dois, um no Km 
79 e outro no Km 80 que estão totalmente quebrados. Quanto a esta situação, disse ainda 
que, segundo o DER informa, somente resolverá estes casos após as obras de 
recapeamento e acostamento já em andamento na Rodovia Mogi-Salesópolis.  Lamentou tal 
decisão, pois  acredita que a demora prejudicará ainda mais a população e, finalizando, 
parabenizou os Vereadores novatos, esperando que trabalhem junto para bem atenderem a 
população. O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES iniciou reportando-se à Indicação Nº 
15 do Nobre Par Claudinei, lembrando que o Deputado Fausto Figueira, cujos assessores 
estavam presentes na sessão, agendou uma reunião na EMTU para resolver diversos 
problemas do transporte coletivo, dentre eles, dos abrigos, mas, apesar das promessas 
feitas naquela oportunidade, nada se resolveu até o momento. Também reportando-se ao 
Requerimento Nº 03 daquele mesmo Vereador, lembrou que no período eleitoral, sempre se 
fala e promete a contratação de Conserveiro Rural, mas, passado este período o assunto é 
esquecido. Acrescentou que a atual situação não será resolvida apenas com a colocação de 
cascalho, será necessária a designação de funcionário com equipamento para tirar a água 
acumulada do leito da estrada, do contrário, o problema perdurará e, como sempre, se 
agravará no período entre os meses de dezembro e março, tradicionalmente, um período de 
constantes e fortes chuvas. Diante da situação, disse que deve-se contratar um conserveiro 
para cada bairro ou ainda, uma empresa para  realizar  tal conservação das estradas rurais, 
cujos problemas afetam a  todos  e,  portanto,  é  também  constante  alvo  de  reclamações. 
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Justificou oralmente seu Requerimento Nº 01, lembrando que há lei municipal que obriga as 
empresas responsáveis por obras públicas, procederem os reparos nos problemas que 
surgem e são apresentados dentro do período de dois anos após a conclusão das obras. 
Também justificou seu Requerimento Nº 05, dizendo que seu próprio pai passou pela 
situação e seu irmão o levou para atendimento em São Paulo, quando, no mesmo dia, teve 
um enfarte e foi encaminhado para UTI – Unidade de Terapia Intensiva.  Disse que, não 
fosse seu irmão, talvez seu pai não tivesse sobrevivido, portanto, questionou o que pode 
ocorre com outros pacientes que não têm as mesmas condições ou iniciativa de sua família. 
Concluindo este assunto, disse esperar que se realize a reunião para que juntos, possam 
encontrar meios de contratar alguns especialistas, como o caso do Cardiologista que pode 
evitar muitos óbitos se os pacientes puderem contar com tal atendimento e 
acompanhamento médico. Não havendo mais oradores inscritos, o Sr. Presidente passou 
para a ORDEM DO DIA, solicitando ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura do 
Requerimento de Urgência Especial Nº 001/09. Terminada a leitura, foi o citado 
requerimento submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade. Aprovada a urgência 
especial, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura dos 
Pareceres CJR Nº 001/09 recomendando a aprovação do PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 
001/09 (Dispõe sobre alteração do Regimento Interno da Câmara Municipal da Estância 
Turística de Salesópolis e dá outras providências), de autoria da Mesa Diretora,  e CJR Nº 
001 e CFO Nº 001/09, ambos recomendando a aprovação do PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 002/09 (Altera a remuneração dos Assessores Jurídico e Contábil/Financeiro da Câmara 
Municipal da Estância Turística de Salesópolis e dá outras providências), também de autoria 
da Mesa Diretora. Terminada a leitura, o Sr. Presidente colocou em discussão o PROJETO 
DE RESOLUÇÃO Nº 001/09 (Dispõe sobre alteração do Regimento Interno da Câmara 
Municipal da Estância Turística de Salesópolis e dá outras providências). O VER. 
VANDERLON OLIVEIRA GOMES esclareceu que as sessões deste Legislativo eram 
realizadas às dezenove horas, todas as segundas-feiras, e foram transferidas para as 
quinze horas na intenção de facilitar a participação popular, mas, como não deu certo, 
apresentam este projeto para retornar ao horário anterior, novamente na tentativa de que a 
população acompanhe mais as atividades legislativas.  Ninguém mais se manifestando, foi a 
referida matéria submetida à votação, sendo aprovada por unanimidade, ou seja, nove 
votos. Aprovada a matéria o SR. PRESIDENTE comunicou que, a partir do próximo dia dois 
de março, as sessões deste Legislativo acontecerão às dezenove horas. Ato contínuo,  
submeteu à discussão e votação o PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 002/09 (Altera a 
remuneração dos Assessores Jurídico e Contábil/Financeiro da Câmara Municipal da 
Estância Turística de Salesópolis e dá outras providências), o qual foi aprovado por 
unanimidade, sem preceder manifestação. Não havendo mais 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. 
SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR dirigiu-se ao Sr. Presidente, solicitando 
compor uma comissão para revisão do Regimento Interno e Lei Orgânica do Município e, 
considerando que é um trabalho técnico e demorado, contratar ainda um especialista para 
assessorar os Vereadores, a fim de acertar as questões pendentes e os conflitos  existentes 
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entre ambos. Agradeceu a indicação do seu nome para integrar as Comissões de Justiça e 
Redação, de Estradas Municipais e de Licitação e, prosseguindo, declarou sua pretensão 
em resgatar, ainda neste semestre, três Emendas Parlamentares para liberação de cem mil 
reais, cada uma, respectivamente, para a Santa Casa local, para iluminação pública e para 
construção de uma Creche no Distrito do Remédio. Esclareceu que as três emendas estão 
convalidadas, contudo, é necessária a intervenção do Poder Executivo para resgatá-las, em 
especial a que se refere à iluminação pública. Quanto a este assunto, ainda sugeriu que os 
demais Pares lutem para também conseguirem outras emendas, a fim de somá-las a esta 
citada, enfatizando que a questão de iluminação pública está totalmente ligada à segurança 
pública e bem estar da população.  Reportando-se às diversas obras iniciadas na gestão 
anterior que estão paralisadas, dirigiu-se aos membros da COSPES – Comissão de Obras, 
Serviço Público, Educação e Saúde, Vers. Agnaldo, Paulo e Deise, solicitando unirem-se 
aos demais Vereadores para verificar a situação, pois, conforme a Lei Orgânica Municipal, 
nenhuma obra pode paralisar, por mais de quinze dias, sem a devida notificação à este 
Legislativo. Ressaltou que cabe aos Vereadores cobrar o cumprimento dos contratos 
públicos conforme seus projetos e planilhas, alertando, por fim,  para a existência de obras 
paralisadas há mais de dois meses, além das que estão em execução, mas, apresentam 
problemas diversos. A VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE disse que realmente 
integra a COSPES juntamente com os Nobres Pares citados, contudo, há necessidade de 
fiscalização também da própria Prefeitura Municipal, já que há diversas que não foram 
concluídas. Comentou que foi procurada por uma munícipe reclamando que, há um mês, a 
corrente de isolamento do “Espaço de Lazer” da Avenida Professor Adhemar Bolina está 
emendada por um pedaço de arame. Foi ao local e constatou o fato e, ao expor a situação e 
solicitar providências no Setor de Obras, foi informada que alguns vândalos arrebentaram-
na. Embora tenha pedido providências, nesta data, disse que passou pelo local e constatou 
que não há sequer as correntes, sem saber se foi retirada por vândalos ou por determinação 
do Setor de Obras Municipal, alertando, contudo, que referido espaço, freqüentado por 
pessoas de todas as idades, continua funcionando, expondo-as à sérios riscos pela falta de 
proteção.  Lamentou os problemas causados por vândalos, citando ainda que a luminária 
que estava sendo instalada entre a Rua XV de Novembro e Avenida Victor Wuo foi 
arrancada, contudo, no local há sapatas com quatro parafusos expostos e, nesta data, um 
senhor caiu e se machucou,  sendo levado ao Pronto Socorro da Santa Casa local.  
Prosseguindo, a oradora disse que também foi ao Setor de Obras expor o fato e solicitar 
providências, mas, até o horário desta sessão, passando pelo local, constatou que nenhuma 
providência foi adotada. Lamentou ambos casos, esperando que melhore a fiscalização 
para que tais manutenções sejam realizadas com maior rapidez, sem as quais, a população 
estará sempre exposta à riscos. Dirigindo-se ao Sr. Presidente, solicitou o agendamento de 
reuniões com as Empresas Bandeirante Energias do Brasil e Telefônica S/A a fim de discutir 
e solucionar diversos problemas pertinentes. Quanto à primeira citada, comentou que, no 
dia quatorze de janeiro, constatou um poste caído e atravessado no meio da Estrada da 
Lagoinha e, portanto, impedindo a passagem de veículos. Acrescentou que este incidente, 
aliado à falta de providências da empresa, teve como conseqüência a interrupção de 
energia elétrica por cinco dias, gerando alto prejuízo à seus  familiares  que comercializaram  
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queijo e leite. Prosseguindo, também reclamou o mau atendimento daquela empresa, cuja 
resposta ao pedido de providência era apenas para aguardar, e realmente, tiveram que 
aguardar cinco dias e arcar com os prejuízos. Questionou o que esta cidade pode garantir 
aos turistas se até este serviço público básico de energia elétrica demora cinco dias para 
sanar. A oradora considerou este, mais um descaso para com a população de Salesópolis 
que já enfrenta esta situação em outros, como na questão do abastecimento de água de 
parte da Grande São Paulo, do qual não tem nenhum retorno financeiro. Por fim, reiterou 
seu pedido para que as reuniões solicitadas sejam agendadas com urgência. O VER. 
SÉRGIO APARECIDO FELICIANO DE SÁ disse que, neste primeiro dia de aulas das 
escolas estaduais, já recebeu inúmeras reclamações da comunidade escolar do Distrito do 
Remédio, com relação à má conservação e acúmulo de água na Estrada Cayubi, que 
deixou nove alunos ilhados. Disse esperar que o Prefeito Adilson Bolinha solucione este 
problema para que os alunos possam ter facilitado o acesso à escola. Reportando-se à 
questão de segurança, disse que, após as vinte e três horas, tem acontecido vários furtos 
no Distrito do Remédio, portanto, solicitou ao Sr. Presidente que interceda junto ao 
Comandante do Destacamento local da Polícia Militar para que, ao menos, determine uma 
ronda diária, em especial, nos finais de semana, para garantir um mínimo de segurança 
àquela população. O VER. AGNALDO BUENO registrou a presença do Sr. Maurício, 
Assessor do Deputado Fausto Figueira e da Secretária Municipal de Assistência Social, sua 
esposa. Agradeceu as funcionárias deste Legislativo Arlete e Bete, parabenizando-as pelos 
serviços competentes que prestam aos Vereadores e à comunidade, bem como estendeu 
os elogios aos demais funcionários desta Casa de Leis. Clamou a todos para que convivam 
neste Legislativo como uma família para fazer de Salesópolis uma cidade turística. O VER. 
VANDERLON OLIVEIRA GOMES disse que, na semana passada, ligou para o Setor de 
Obras, expondo os problemas que um buraco na Estrada da Barra vem causando e solicitou 
providências mas, a resposta foi para que apresentasse o pedido por escrito. Lamentou o 
fato, dizendo que há vários pequenos problemas que poderiam se resolver verbalmente, 
mas, infelizmente, exigem as formalidades e burocracias que atrasam ainda mais a solução. 
Disse que tal burocracia deveria ser dispensável para facilitar o atendimento à população, 
evitando os trâmites de papéis e sua conseqüente morosidade no atendimento. Comentou 
que apresentará uma Indicação, já que tudo tem que ser feito por escrito, visando do Sr. 
Prefeito Municipal a contratação de pessoal competente para fazer a poda ornamental das 
árvores da área central. Disse que visitou o município de Pedreira, onde constatou diversas 
formas de poda, e considerou uma forma de embelezar a cidade sem grandes 
investimentos. Referindo-se à coleta de lixo, disse que o serviço está suspenso, desde o dia 
primeiro de janeiro nos Bairros da Pedra Rajada, Barra e Pico Agudo, este último, estrada 
do ponto turístico Nascente do Tietê. Lamentou mais esta situação e enfatizou que, com tais 
colocações, não objetiva fazer oposição ao governo atual, mas, simplesmente, espera 
atendimento básico à população. Apoiou a sugestão da Nobre Colega Deise, para uma 
reunião com a Empresa Bandeirante Energias, pois nos Bairros Mirandas, Amarelo e 
Ribeirão do Pote, os moradores ficaram sem energia durante todo o último domingo, sem 
qualquer justificativa. Disse que no Setor de Obras há muitos veículos quebrados e os 
fiscais municipais estão fazendo seus serviços à pé, contudo,  está  sendo   prejudicado  por   
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falta de transporte, o que poderia ser resolvido se colocado um motor, ao menos, no fusca 
que lá está parado ou arrumar outro veículo que lhes dê as mínimas condições de uso. 
Comentou ainda as várias reclamações com relação à pendência na decisão sobre o 
logotipo da nova Administração Municipal, a ser adotado na confecção dos uniformes das 
escolas municipais. Finalizou sugerindo a elaboração de uma lei obrigando somente a 
utilização do Brasão Municipal nesses uniformes, evitando este tipo de confusão a cada 
troca de governo, assim como evitando prejuízos às costureiras e estudantes.  Não havendo 
mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE convidou os Nobres Pares para uma visita que 
agendou, nesta data, na Câmara Municipal de Santa Branca, onde pretendia assistir à 
sessão daquele Legislativo, com saída prevista às dezenove e trinta horas. Em seguida, 
disse esperar contar com todos os Vereadores na Sessão Solene Comemorativa ao 
Aniversário desta cidade, que será realizada no próximo dia vinte e oito de fevereiro, às 
dezessete horas e trinta minutos, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Mestra 
Henriqueta e, em seguida, na Santa Missa. 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 16 de Fevereiro de 2009. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  : 
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
02 de Março de 2009.  


