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 ATA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 02 de Março de 2009 - 1º Período da 15ª Legislatura. Aos 
dois dias do mês de Março do ano dois mil e nove, no edifício sede deste Poder Legislativo, 
realizou-se a Segunda 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 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. 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: OFÍCIO Nº 093/09 do 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, agradecendo convite do Presidente para visitar 
esta Casa de Leis e participar das sessões ordinárias, bem como convidando os Vereadores 
para, toda sexta-feira, se reunirem com ele, em seu gabinete, individual ou coletivamente, e 
discutirem as ações e soluções para os problemas públicos de Salesópolis – desp.: Arquive-
se, Plenário ciente;  REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 006 – 
Verificar junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, o motivo pelo qual foi cortada a 
energia elétrica da Praça Antonio de Souza Prado, Distrito do Remédio e quando será 
religada, dos Vers. Angelino Rodrigues e Sérgio Aparecido Feliciano de Sá; 007 – Prestar 
informações diversas acerca do funcionamento do Posto de Atendimento do SEBRAE, do 
Ver. Agnaldo Bueno; 008 – Prestar informações diversas acerca dos recursos do DADE; 
009 – Prestar informações diversas acerca da reforma do CEREBF; 010 – Determinar aos 
Secretários o acompanhamento do processo relativo ao Programa Cidade Legal para 
regularização de sete loteamentos, entre eles os dos Bairros do Fartura e Totozinho 
Cardoso, bem como determinar e nomear uma comissão para tratar desse assunto 
juntamente com os membros da Câmara Municipal, relacionar e enviar os procedimentos já 
adotados, todas do Ver. Claudinei José de Oliveira; 011 – Informar por que estão 
desativados e quando serão reativados o Telecentro do Distrito do Remédio e o Acessa São 
Paulo na área central desta cidade, se as parcerias para implantação de outros programas 
de inclusão digital virão complementar ou extinguirão os dois anteriores e caso não venha 
reativar os dois programas anteriores, justificar o motivo, dos Vers. Claudinei José de 
Oliveira e Pedro da Fonseca; 012 – Informar quais os recursos recebidos neste ano do 
Fundo de Melhoria das Estâncias e/ou DADE, seus valores e onde foram ou serão 
aplicados, do Ver. Agnaldo Bueno; 013 – Informar como está o funcionamento do Programa 
Patrulha Agrícola e em que estado se encontram os tratores e demais equipamentos que 
integram este programa; e 014/09 – Informar o que está sendo feito para a implantação do 
Programa de Zoonose em nosso município, ambos do Ver. Sebastião Rodrigues de Campos 
Júnior e outros – desps.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. 
Prefeito Municipal Nºs: 026 – Destinar um funcionário para fazer a poda ornamental nas 
árvores da área central desta cidade; 027 – Viabilizar junto à Secretaria de Obras, a 
contratação de um Conserveiro Rural para cada bairro ou, de um empresa com uma equipe, 
para  sanar os pontos mais críticos das estradas rurais; 028 – Disponibilizar um veículo para 
o Setor de Fiscalização da Municipalidade, todas do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes;    029 – 
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Determinar ao Setor de Obras, a realização de uma Operação Tapa-buracos nas ruas do 
Distrito dos Remédios, principalmente, na Rua Albrech Herman Kasper, esquina com a Rua 
São João, onde existe um buraco enorme em total prejuízo dos usuários, do Ver. Sérgio 
Aparecido Feliciano de Sá; 030 – Determinar  ao  Setor  de  Obras,construir uma  lombada  
na  altura  do Nº 221 da Rua São Cristóvão, Bairro Fartura, próximo à EMEI Polymnia Bueno 
Leite, e afixar uma placa contendo os dizeres: “Cuidado – Área Escolar” ou outro que alerte 
os motoristas e os incentive a diminuir a velocidade; 031 – Determinar ao Setor de Obras, 
construir duas lombadas, respectivamente, na altura dos Nos. 420 e 523 da Rua 
Expedicionário Benedito da Fonseca, Bairro Totozinho Cardoso; 032 – Determinar ao Setor 
de Obras, recuperar o asfalto da Travessa Justino Cardoso de Siqueira, área central desta 
cidade, conforme foto que anexa; 033 – Determinar ao Setor de Obras, efetuar a poda das 
árvores da Avenida Professor Adhemar Bolina, bem como seja cortada a grama que está 
tomando conta da calçada, todas do Ver. Pedro da Fonseca; 034 – Determinar ao Setor de 
Obras, passar a Máquina Patrol na Estrada do Serrote que encontra-se em péssimas 
condições de tráfego diante de tantas valetas, dos Vers. Angelino Rodrigues e Sérgio 
Aparecido Feliciano de Sá; 035 – Determinar ao Setor de Obras, realizar as obras 
necessárias para desviar a água da mina, localizada ao lado da porteira do Sítio do Sr. Jota, 
Estrada do Serrote, dos Vers. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá e Angelino Rodrigues; 036 – 
Reabrir a piscina do CEREBF, disponibilizar e cobrar o tratamento adequado e constante da 
água, bem como um profissional para realizar os necessários exames médicos nos 
freqüentadores daquela área de lazer, evitando ou minimizando possíveis problemas de 
saúde decorrentes do não controle ou mau uso da piscina; 037 – Interceder junto à 
Empresa Bandeirante Energias do Brasil, solicitando a mudança dos postes localizados em 
frente aos portões residenciais das Ruas Expedicionários Abílio dos Passos Nº 215 e 
Salvador Pereira Nº 116, ambas do Ver. Claudinei José de Oliveira; 038 – Adotar as 
medidas necessárias à urgente implantação de um Pátio Municipal para depósito de 
veículos e outros, do Ver. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior e outros; 039 – 
Determinar ao setor competente, melhorar a limpeza pública no Bairro do Fartura, 
dispensando atenção especial à Rua Santo Antonio; 040 – Determinar ao setor competente, 
realizar o calçamento da Avenida Victor Wuo até o final do asfalto, que termina na 
proximidade da garagem de ônibus do Sr. Aderaldo; e 041/09 – Determinar ao Setor de 
Obras, realizar obras para o alargamento da calçada do terreno conhecido como 
“Caquizeiro”, localizado nas proximidades da EMEI Polymnia Bueno Leite, situada na Rua 
São Cristóvão, Bairro do Fartura, todas da Verª. Deise Aparecida Corrêa Duque – desps.: 
Encaminhe-se, lidas no Expediente; BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE SALESÓPOLIS, referente ao mês de Janeiro/09 – desp.: À Comissão de Finanças e 
Orçamento; OFÍCIO No. 40/09 do Deputado Estevam Galvão de Oliveira, informando que 
apresentou o Projeto de Lei No. 053/09 na Assembléia Legislativa, determinando que as 
Câmaras Municipais sejam comunicadas da liberação de recursos estaduais para seus 
municípios; COMUNICADOS sobre a liberação de recursos: do Ministério da Saúde: no 
valor de R$ 22.520,75 – competência 01/2009 – Pagamento de PAB Fixo; da Caixa 
Econômica Federal: no valor de R$ 18.709,74 – dia 12/01/2009 – referente à parcela do 
Programa  Turismo  no  Brasil,  para Revitalização do prédio do antigo Mercado Municipal - 
desps.:  Arquive-se,  Plenário ciente.   Terminada  a  leitura,  o  Sr. Presidente convidou Ver. 
Agostinho Klinger Vitório  – Presidente da Câmara Municipal  de  Paraibuna,  para  sentar-se  
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junto à mesa diretora deste Legislativo e acompanhar os trabalhos neste lugar de honra, 
bem como registrou a presença do também Vereador Paraibunense Daniel de Oliveira – 1º 
Secretário.  Em seguida, concedeu a  palavra  aos  Nobres Edis inscritos.  O VER. 
SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR iniciou saudando os Vereadores 
Paraibunenses e demais presentes na sessão e, ato contínuo, justificou seu Requerimento 
Nº 14, o qual apresentou devido o grande número de animais soltos pelas ruas e estradas 
da cidade, desde cães até gados e, justificou sua Indicação Nº 38 que atende reivindicações 
populares acerca da crescente quantidade de veículos avariados apreendidos que são focos 
de doenças, especialmente, da dengue, favorecida pelo acúmulo das águas pluviais. Disse 
que ambos os casos, se atendidos, resolverão vários problemas que são alvos de 
reclamações constantes dos munícipes. Prosseguindo, justificou seu Requerimento Nº 13, 
acrescentando que, assim como ele, outros Vereadores são questionados, constantemente, 
pelos produtores rurais que dependem do referido programa. Reportando-se ao 
Requerimento Nº 06, de autoria dos Nobres Pares Angelino e Sérgio, disse que, há muito, 
ele vem cobrando maior organização na administração pública e, neste caso específico, 
sugere a formação de uma equipe de manutenção para atender todas as praças e assim 
honrar a condição de estância turística desta cidade. Esclareceu que esta equipe cuidará da 
iluminação e também da jardinagem, evitando que Vereadores tenham que pedir este tipo 
de serviço básico para uma cidade que tem obrigação de cuidar da aparência para bem 
receber os turistas. Quanto ao Requerimento Nº 10, de autoria do Nobre Par Claudinei, 
explicou que o Programa Cidade Legal veio substituir outro que foi extinto, por problemas na 
forma de funcionamento. Finalizando, disse ainda que, procurando conhecer melhor este 
novo programa, tomou conhecimento de que foram indicados três funcionários da Prefeitura 
Municipal: Dr. Vinícius, Arquiteto Carlos Matsura e Sérgio Batista de Morais, para 
representarem este município no projeto que visa desenrolar os loteamentos clandestinos, 
principalmente, o caso “PROLOP” que vem tirando o sono de muitos salesopolenses. O 
VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA também saudou os Vereadores da Câmara de 
Paraibuna e demais presentes, justificou, em seguida, seu Requerimento Nº 10, dizendo 
que, se ele fosse o prefeito de Salesópolis,  assumindo o cargo, a primeira coisa que faria 
era cuidar dos loteamentos irregulares. Enquanto Vereador, embora reconheça o momento 
de crise mundial, vem lutando junto a deputados estaduais e federais ao Secretário Estadual 
de Meio Ambiente,  já que Salesópolis conta com sete loteamentos clandestinos registrados 
mas, na verdade, existem dezenove na mesma situação. Comentou que a solução deste 
problema será vantajosa para todos e esclareceu que, atualmente, os moradores de áreas 
regulares pagam taxas públicas pela coleta de lixo e iluminação pública em todos os bairros, 
inclusive dos clandestinos, portanto, pagam por todos, mas, se aquelas áreas forem 
regularizadas, seus moradores também pagarão as referidas taxas, diminuindo o valor para 
todos, porque a despesas serão divididas entre o número de beneficiados e não apenas 
entre os que estão em condições regulares. Considerou ainda que o Poder Executivo não 
poderá renunciar à receita, portanto, sendo regularizado tais loteamentos, os beneficiários   
do serviço público terão que contribuir. Prosseguindo nesta questão, falou que as chuvas 
vêm causando transtornos e até prejudicando o acesso de crianças às escolas, resultado 
das máquinas quebradas que impossibilitam até mesmo um simples patrolamento. 
Acrescentou que a regularização dos loteamentos deve ser cobrada por todos, priorizando 
os sete registrados e, seguidamente, os demais, já  que  cada  um  destes  abriga  inúmeras 
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famílias salesopolenses. Lembrou que esta luta é antiga, que o Prefeito anterior fez a sua 
parte, mas, ao Prefeito Adilson Bolinha, cabe agora cobrar o Setor Jurídico Municipal para 
que esta pendência seja resolvida, evitando que muitas casas sejam demolidas e enfatizou 
que a luta deve continuar. Reportando-se ao Requerimento Nº 08, disse que, até o dia trinta 
de janeiro passado, os municípios estâncias deveriam apresentar um Plano de Trabalho à 
Secretaria Estadual de Turismo que, sendo aprovado, os respectivos projetos deveriam ser 
elaborados para liberação dos recursos. Lembrou o discurso do Prefeito Municipal, na 
Sessão Solene Comemorativa ao Aniversário de Salesópolis, no último dia vinte e oito, 
quando disse que está parando as obras por vários motivos, entre eles, a utilização de 
material de segunda mão. Alertou para que o Nobre Prefeito resolva as pendências com 
rapidez para não atrapalhar a elaboração dos citados projetos, já que outras cidades nas 
mesmas condições de Salesópolis apresentaram seus respectivos planos de trabalho e já 
estão com seus projetos prontos, a fim de concorrerem e defenderem seus interesses. 
Lembrou ainda que o recurso que está sendo utilizado no embelezamento da cidade não 
pode ser perdido, pois o visual da cidade é um forte atrativo turístico. Acrescentou ainda que 
é necessário correr para evitar que os projetos sejam protelados para o próximo ano, por ser 
ano de eleição política, em total prejuízo desta cidade. Com relação aos Projetos de 
Inclusão Digital, alvo do seu Requerimento Nº 11, disse que tomou conhecimento da 
intenção do Prefeito Adilson em firmar contrato com a Empresa Volkswagen do Brasil, 
contudo, chamou a atenção para os Projetos Telecentro e Acessa São Paulo, liberados 
pelos Governos Federal e Estadual, ambos com o mesmo objetivo, acrescentando que, 
qualquer outra intenção, deve ser somada a estas e não substituídas, já que ambos tiveram 
custos aos cofres públicos para suas respectivas implantações. Referindo-se à Indicação Nº 
27, lembrou que já existe lei municipal dispondo sobre o Conserveiro Rural, bastando 
efetivá-la com a utilização da máquina retro-escavadeira e caminhão, ambos novos, para 
amenizar os problemas da zona rural, especialmente, neste período de chuvas e, tão logo 
passe esta temporada, seja feita a manutenção,  evitando agravamento dos problemas. 
Dirigindo-se ao Sr. Presidente e reportando-se ao Ofício Nº 93 encaminhado pelo Sr. 
Prefeito Municipal, o orador sugeriu a união entre os Vereadores e Secretários para a 
elaboração de um Plano de Trabalho para os próximos seis meses, a fim de resolver a falta 
de médicos na Santa Casa local e os problemas relacionados às estradas rurais e 
educação. Finalizando, disse que, passado o referido semestre, pensarão no turismo e 
embelezamento da cidade, dentre outros que já dispõem de recursos. A VERª. DEISE 
APARECIDA CORRÊA DUQUE iniciou saudando os Nobres Camaristas Paraibunenses, 
declarando-se feliz em recebê-los nesta Casa de Leis, assim como saudou os demais 
presentes. Justificou oralmente sua Indicação Nº 39, acrescentando que, algumas ruas 
estão sem condição de tráfego face à altura do mato e quantidade de buracos. Acrescentou 
ainda que a limpeza pública deve merecer atenção especial mas, embora tenha pesquisado 
e constatado a existência da Lei Nº 1300/99,  dispondo sobre manutenção e limpeza de 
terrenos baldios, questionou como a Prefeitura Municipal cobrará seu cumprimento se não 
cuida dos próprios municipais. Citou como exemplo um terreno da Municipalidade, vizinho 
da EMEF Professora Maria de Lourdes Gonçalves de Toledo, no Bairro do Fartura, que 
parece mais um lixão devido à situação atual, onde encontra-se de tudo, inclusive um sofá. 
Justificou ainda sua Indicação Nº 40, dizendo que a apresentou por tomar conhecimento de 
que o calçamento chegará somente até o Supermercado Okamura, entretanto, é necessário 
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que a obra se estenda até a garagem da Empresa Condor, localizada em frente à 
Sociedade Esportiva Salesopolense. Por fim, justificou sua Indicação Nº 41, enfatizando que 
o calçamento solicitado protegerá as crianças que estudam naquela unidade escolar de 
educação infantil. O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES agradeceu os nobres Pares 
que assinaram suas Indicações em apoio e, reportando-se à de Nº 27, disse que o maior 
problema das estradas deve-se à falta de escoamento das águas pluviais. Citou como um 
dos exemplos, o Bairro Ribeirão do Pote, cuja estrada está em péssimas condições de 
trânsito, esperando que, ao invés da Prefeitura Municipal investir na manutenção das 
máquinas estragadas e velhas, sejam adquiridas novas. Enfatizou ainda que, neste e em 
muitos casos, é melhor qualidade do que quantidade, sugerindo, inclusive, um leilão das 
sucatas. Também justificou sua Indicação Nº 28, lembrando que outros Vereadores têm 
solicitado a notificação e fiscalização dos terrenos sem manutenção, contudo, os fiscais 
municipais não têm sequer um veículo para trabalhar e minimizar estes problemas que gera 
tantos transtornos e reclamos dos proprietários vizinhos. 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. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR relatou 
que foi procurado por alguns munícipes sobre a situação do Lar São Vicente de Paulo que, 
há muito, vem enfrentando graves problemas, que serão resolvidos se a Prefeitura Municipal 
firmar um convênio que, ao menos, assuma o pagamento das despesas com o fornecimento 
de energia elétrica e água.  Acrescentou estar certo de que estas medidas já minimizarão as 
dificuldades financeiras e possibilitarão a continuidade do funcionamento.  Espera que o 
Poder Executivo se sensibilize e encontre uma forma de ajudar aquele Lar de Idosos, 
enfatizando que ele próprio pretende verificar junto à Sabesp a possibilidade de algum 
benefício, solicitando a união dos demais Vereadores para ajudar aquela entidade. O VER. 
CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA referindo-se à manifestação do orador que antecedeu, 
lembrou que até o Deputado Estadual Vitor Sapienza, que ele tanto apoiou, já quis ajudar 
aquele Asilo, contudo, há vários problemas com os documentos daquela entidade. 
Acrescentou ainda que os Assessores Jurídicos e Contábeis desta Casa de Leis se 
propuseram a ajudar, mas, não lhes foram enviados os documentos. Disse que, a 
regularização dos documentos é fundamental para a elaboração de projetos que gerarão 
emendas parlamentares e, por conseqüência os recursos para socorrer aquele Abrigo de 
Idosos. Enfatizou que não apenas cobra o Chefe do Poder Executivo mas também já se 
colocou à disposição dele para ajudar e trabalhar por Salesópolis, pois, embora seja de 
outro partido e apoiou outro candidato na última eleição, agora é momento de se unirem.  
Alertou para a necessidade do Prefeito Adilson ouvir mais sua base nesta Câmara 
Municipal, lembrando que há Vereadores que conhecem bem a Área de Saúde e de Esporte 
os quais o ajudarão a evitar que a cidade pare devido à formação de grupos com pessoas 
de fora desta cidade. Ressaltou que Salesópolis conta com profissionais competentes que 
se contratados, evitaria que um simples responsável por uma possível “festa do abacaxi” 
com resultados lucrativos, seja convidado a assumir um cargo de Secretário na 
Administração Municipal. Falou da necessidade de valorizar o potencial local, certo de que 
estes resolvem os problemas, mas, por ora, acredita que o Prefeito Municipal deva ouvir sua 
base para obter o sucesso e, quem sabe, este governo caminhar, até mesmo, para uma  
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reeleição.  Reiterou que não faz oposição, mas, há muitos munícipes reclamando da 
situação do município, portanto, se não quer ouvir aqueles que considera oposição que ouça 
os da situação, os quais também querem a substituição dos contratados de fora por 
profissionais desta cidade. Relatou que esteve na Santa Casa local para atendimento 
ortopédico e deparou-se com inúmeros pacientes aguardando atendimento, mas, 
procurando saber os motivos, soube que não tinha médico para atendê-los e que, ao 
contatarem o plantonista, este pediu que um carro fosse buscá-lo em Paraibuna. O orador 
lamentou o fato e o abuso daquele profissional, em total prejuízo da nossa população que 
ouviu o atual Prefeito Municipal dizer em campanha e no dia da posse que a Área de Saúde 
seria sua prioridade. Por fim, reiterou a necessidade de substituir os contratados de fora por 
profissionais comprometidos com Salesópolis. O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES 
agradeceu o Sr. Presidente, demais Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito Municipal pela 
recepção ao Deputado Federal Arnaldo Faria de Sá, em visita a este município no último dia 
vinte e sete de fevereiro, ressaltando que, pelo trabalho que tem feito em prol de 
Salesópolis, mereceu a calorosa recepção. Comentou que, na solenidade de Aniversário da 
Cidade, em manifestação na tribuna, o Deputado Estadual Dr. Gondim, sugeriu aos 
Vereadores e comunidade que se unam ao Prefeito Municipal e seus Assessores, para 
fazerem um abaixo-assinado ao Governador do Estado, solicitando a compensação 
ambiental para este município. Dirigindo-se ao Sr. Presidente, solicitou-lhe encabeçar o 
referido abaixo-assinado, certo de que os Vereadores sairão junto à população colhendo 
assinaturas e, aos Vereadores, dirigiu-se solicitando que abracem esta causa. Acrescentou 
que, foi informado por um Vereador de Guararema que, a Câmara Municipal daquela 
cidade, conseguiu, através de um processo judicial, que a Petrobrás pagasse para os cofres 
públicos de Guararema quatorze milhões à título de compensação, portanto, Salesópolis 
deve lutar para conseguir a merecida compensação pelo fornecimento da água. Sugeriu 
ainda, que cada Vereador chame a atenção dos Deputados dos seus partidos, 
especialmente, os da Comissão de Meio Ambiente da Assembléia Legislativa, para 
conquistar este benefício que, de fato, já pertence a Salesópolis. Elogiou a atuação dos 
policiais militares desta cidade que acabaram com um ponto de venda e uso de 
entorpecentes deste município e ressaltou a necessidade da união dos Poderes Públicos e 
comunidade na luta contra as drogas. Registrou e elogiou os trabalhos realizados com este 
objetivo, pelo Sr. Paulo Vasconcelos – Chefe do Grupo de Escoteiros de Salesópolis, Sra. 
Elisabete Marli – funcionária deste Legislativo e Coordenadora do Projeto CAJU Futsal 
Kid’s, e do Sr. André Candelária – responsável pelo Projeto Toque Fácil , todos excelentes e 
voltados à educação e disciplina de crianças e adolescentes.  Lamentou, até o momento,  
não ter conhecimento de qualquer tipo de apoio do Poder Público a estas iniciativas, 
demonstrando que não dispensa o devido valor aos projetos e não conhece os resultados 
alcançados por estes trabalhos preventivos. Aproveitando a presença da Secretária 
Municipal de Assistência Social nesta sessão, solicitou-lhe avaliar os projetos para apoiá-
los, bem como espera que a Secretaria Municipal de Educação o faça, pois os citados 
desenvolvem projetos sérios pelo simples prazer de ajudar a nossa comunidade, ou seja, 
sem receber nada para isto, contudo, não fossem estes projetos, o município teria um 
grande prejuízo na luta contra as drogas. Declarou admirar tanto os projetos da Associação 
Caminhando Juntos, do Grupo de Escoteiros e Toque Fácil, pois nenhum deles os 
desenvolve para aparecer, mas, por  amor  à  Salesópolis  e  na  busca  de  uma  sociedade 
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melhor, tanto que não se vê notas em jornais para enaltecê-los ou aos seus trabalhos. 
Acrescentou ainda que, embora reconheça que a Sra. Graciete Miranda de Souza seja a 
presidente da Associação Caminhando Juntos, registraria o trabalho desenvolvido pela 
funcionária deste Legislativo na coordenação da Escolinha de Futsal CAJU, por sua 
dedicação a este e outros projetos da entidade, bem como aos projetos assistenciais do 
Centro Espírita Humildade, pois ela se une a um grupo de pessoas que têm como único 
objetivo beneficiar nossa comunidade. Incentivou todos a conhecerem melhor os projetos 
citados, destacando o Grupo de Escoteiros que esteve visitando e acompanhando, 
constatando que o objetivo é disciplinar e educacional e, além disto, o Sr. Paulo 
Vasconcelos preocupa-se com as dificuldades individuais e familiares de cada um dos 
assistidos, tentando amenizá-las. Reiterou a necessidade dos Vereadores se unirem na luta 
junto ao Poder Executivo e encontrarem formas de ajudar financeiramente estes projetos 
sérios e desenvolvidos com responsabilidade por pessoas desta cidade. Dirigindo-se aos 
Vereadores Paraibunenses em visita a esta sessão, aproveitou para sugerir o agendamento 
de uma reunião entre ambas Câmaras Municipal, a fim de resolverem alguns sérios 
problemas enfrentados pelos moradores da divisa destes municípios, os quais considera 
esquecidos pelos respectivos Poderes Públicos. Por fim, parabenizou o Sr. Presidente e as 
funcionárias Arlete e Elisabete pelo brilhantismo da Solenidade Comemorativa ao 
Aniversário desta Cidade, realizada no dia vinte e oito de Fevereiro, destacando o telão  que 
exibia fotos do País e a letra do Hino Nacional enquanto este hino era cantado, bem como 
das fotos exibidas e a letra do hino acompanhando a execução do Hino à Salesópolis. O 
VER. AGNALDO BUENO saudou todos os presentes, destacando os visitantes da Câmara 
Municipal de Paraibuna e, em seguida, elogiou o brilhantismo daquela solenidade, 
parabenizando as funcionárias deste Legislativo pela organização e recepção aos 
convidados. Reportando-se à manifestação do orador que o antecedeu, acerca do Grupo de 
Escoteiros, disse que visitou aquele grupo e acompanhou algumas atividades, constatando 
o resgate à disciplina e os certos benefícios para o futuro de Salesópolis. Dirigindo-se ao Sr. 
Paulo Vasconcelos – Chefe do Grupo de Escoteiros, presente com todos os assistidos nesta 
sessão, colocou-se à disposição para ajudá-los. Finalizando, na qualidade de presidente da 
COSPES – Comissão de Obras, Serviço Público, Educação e Saúde, na qual também 
participam os Vereadores Deise e Paulo, disse que pretende convidar o Vice-Prefeito 
Municipal e Diretor Clínico da Santa Casa local – Dr. Gilberto Lozano, a vir nesta Casa de 
Leis prestar informações acerca da falta de médicos na Santa Casa, que tem gerado 
inúmeros problemas e reclamações.  Não  havendo  mais  oradores  inscritos, o Sr. 
Presidente franqueou a palavra ao VEREADOR AGOSTINHO KLINGER VITÓRIO – 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARAIBUNA que iniciou saudando o Sr. 
Presidente e demais Vereadores, as funcionárias Arlete – Diretora e Bete – Oficial de 
Secretaria, declarando-se grato e lisonjeado pelo apoio que a Câmara Municipal de 
Paraibuna tem recebido desta Casa de Leis, destacando ainda a atenção dispensada pelo 
Dr. Alberto – Assessor Jurídico deste Legislativo, sendo, portanto, uma somatória de ajuda 
prestada. Ouvindo as manifestações dos Nobres Vereadores Salesopolenses, percebeu que 
os problemas são os mesmos, mudando apenas de endereço, acrescentando que 
Paraibuna compartilha dos mesmos problemas de Salesópolis, a qual considerou muito bem 
representada pelos Nobres Edis. Comentou que a Câmara Municipal de Paraibuna tem um 
orçamento de quatorze milhões de reais, de Paraibuna é  de  oitenta  e  nove  milhões  e  de 
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Salesópolis, ele acredita seja até menor. Considerando estes valores e as palavras do 
Prefeito Adilson Bolinha por ocasião da Sessão Solene Comemorativa ao Aniversário de 
Salesópolis, em que esteve presente, percebeu que a dificuldade é imensa, porém, 
enfatizou que os gestores públicos têm o compromisso de bem geri-las. Corroborou as 
palavras do Nobre Amigo Ver. Claudinei acerca das pessoas convidadas a assumirem os 
cargos de Secretário e Diretor, pois devem “dar cabo” aos problemas das suas áreas, 
mostrando o que vieram fazer. Disse ainda que os políticos sabem dos problemas e os 
encaminham aos Diretores e Secretários Municipais que devem resolvê-los, pois a 
comunidade tem direitos constitucionais e vem cumprindo com suas obrigações, mesmo 
não sendo forçados juridicamente a cumpri-los. Parabenizou os Vereadores e toda 
comunidade presente nesta sessão, que vem cobrar dos seus representantes a efetiva 
atuação,  colaborando assim para o engrandecimento do município. Com relação ao citado 
problema enfrentado pelos moradores da divisa dos municípios de Paraibuna e Salesópolis, 
ressaltou a necessidade de se aproximarem para minorar os problemas comuns, 
especialmente, considerando o agravamento devido à crise mundial. Entretanto, enfatizou 
que, apesar da crise, os legítimos representantes do povo têm obrigação de resolver os 
problemas destes que os elegeram, sérios contribuintes, humildes e ordeiros, portanto, 
merecedores de atenção especial sempre. Agradeceu a acolhida que tem recebido desde o 
primeiro dia que esteve nesta Casa de Leis, assim como o acolhimento dispensado às 
funcionárias daquele Legislativo Paraibunense, fortalecendo assim a união de ambos 
municípios para solução dos problemas comuns. Finalizou novamente agradecendo e 
desejando que Deus abençoe a todos. O SR. PRESIDENTE novamente agradeceu a 
presença dos representantes da Câmara Municipal de Paraibuna e, dirigindo-se ao público 
presente, pediu desculpas pela falta de espaço no plenário, esperando contar sempre com a 
participação popular nesta Casa de Leis, para que conheçam o grande trabalho que vem 
sendo realizado pelos Veradores, objetivando alertar o Chefe do Poder Executivo e melhorar 
cada vez mais esta cidade que é de todos. Registrou as presenças do Grupo de Escoteiros, 
chefiado pelo Sr. Paulo Vasconcelos, do Grupo de Hip Hop e aproveitou para mencionar e 
agradecer ainda a visita, no último dia vinte e sete, do Deputado Federal Arnaldo Faria de 
Sá, que vem se empenhando muito por esta cidade. Concluindo, agradeceu a presença dos 
Nobres Vereadores e da população na Sessão Solene realizada no sábado passado e, nada 
mais havendo a tratar, em nome de Deus,  declarou encerrada a sessão, da qual lavrou-se 
a presente ata. 
 

       Sala Ver. Antonio Paulino de Miranda Júnior, em 02 de Março de 2009. 
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