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 ATA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 09 de Março de 2009 - 1º Período da 15ª Legislatura. Aos 
nove dias do mês de Março do ano dois mil e nove, no edifício sede deste Poder Legislativo, 
realizou-se a Terceira 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: REQUERIMENTOS solicitando ao 
Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 015 – Informar qual o plano e meta para o desenvolvimento 
turístico a se realizar nesta gestão, qual o calendário turístico para 2009 e quando será 
publicado oficialmente; 016 – Prestar informações diversas acerca dos gastos para 
realização do carnaval; 017 – Agendar dia e horário para reunir-se com os moradores da 
Estrada da Petrobrás, a fim de discutir as condições da escola, da estrada, do transporte, de 
iluminação pública e do atendimento na área de saúde, informando o subscritor para 
programar juntamente com aquela comunidade; 018 – Prestar informações diversas acerca 
da reforma pela qual vem passando a frota municipal; e 019/08 – Prestar informações 
diversas acerca do contrato entre a Prefeitura Municipal e o Consórcio Três Rios, todas do 
Ver. Claudinei José de Oliveira – desps.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES 
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 042 – Determinar ao Setor de Obras, trocar as 
lâmpadas queimadas da Praça da Vila Bragança, bem como fazer a manutenção e limpeza 
das luminárias, dos Vers. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá e Angelino Rodrigues; 043 – 
Fazer gestões junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a substituição 
dos postes de madeira existentes no final da Estrada da Aparecida, Bairro do Aterrado, por 
poste padrão daquela empresa concessionária do serviço de eletricidade neste município, 
do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes; 044 – Determinar ao Setor de Obras, solucionar os 
problemas relativos à falta de asfalto na Travessa Justino Cardoso, área central deste 
município; 045 – Determinar ao Setor de Obras, providenciar a reforma e instalar corrimão 
na ponte de madeira localizada na Avenida Professor Adhemar Bolina, que dá acesso à 
Travessa José Victor Ribeiro, bem como efetuar a limpeza nos seus arredores; 046 – 
Determinar ao setor competente, a colocação de placa proibindo o estacionamento entre o 
Auto Peças Félix, localizado na Rua XV de Novembro, até o Centro Espírita Humildade, 
início da Rua Braz Torraga,  lado direito – sentido centro-bairro), bem como seja adotada a 
mesma medida na Rua Antonio Paulino de Miranda,  lado direito – sentido Avenida 
Professor Adhemar Bolina - Rua XV de Novembro), todas do Ver. Vanderlon Oliveira 
Gomes; 047 – Viabilizar junto à Secretaria de Estado dos Transportes, a construção de uma 
rotatória na estrada das Pitas (Projeto de Recuperação SP-88), no acesso da Estrada 
Municipal da Nascente do Tietê,  Bairro do Pico Agudo; 048 – Viabilizar junto a Secretaria 
de Estado dos Transportes, a complementação do recapeamento na interligação da 
Rodovia SP-77 com a Rodovia SP-88;  049 – Viabilizar  junto  a  Secretaria  de  Estado  dos  
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Transportes, a construção de uma rotatória na bifurcação entre a Avenida Professor 
Adhemar Bolina e a Rua Braz Torraga, na altura da Praça do Peão Boiadeiro, com a 
entrada do Bairro dos Buenos; 050 – Viabilizar junto aos setores competente, a colocação 
de tela de proteção ou alambrado no muro de arrimo localizado na altura do Nº 123 da Rua 
Campos Sales – Jardim Leonor; 051 – Viabilizar junto a Secretaria de Estado de Transporte, 
a construção de uma rotatória no entroncamento das Rodovias Mogi-Salesópolis – SP-88 e 
Salesópolis-Santa Branca – SP-77, todas do Ver. Paulo Arouca Sobreira; 052 – Determinar 
ao Setor de Obras, colocar cascalho na Estrada de Campos, trecho da descida do morro do 
Bairro Itaguassu, dos Vers. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá e Angelino Rodrigues; 053 – 
Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, solicitando a instalação de um 
poste com luminária em frente a propriedade Nº 147 da Rua João Batista de Melo Franco 
Júnior, Bairro Fartura; 054 – Viabilizar,  junto ao Setor de Obras, o melhoramento que se faz 
necessário na Rua Expedicionário Benedito da Fonseca, onde reside o “Sr. Boiadeiro”, no 
Bairro Totozinho Cardoso, trecho entre a passagem de oleoduto até a plantação de 
eucalipto; 055 – Determinar ao setor competente, providenciar a recuperação da tampa do 
bueiro localizado em frente a propriedade do Sr. Rubens Wuo, na Rua Trinta e Um de 
Março, área central desta cidade; 056 – Interceder junto à Telefônica S/A, objetivando a 
instalação de um Orelhão na Rua da Caixa D’Água, esquina com a Rua Pastor José 
Benedito Lopes, Bairro Fartura, nas proximidades da Oficina do Valdir, todas da Verª. Deise 
Aparecida Corrêa Duque; 057 – Determinar ao setor competente, realizar os projetos e 
adotar as demais providências necessárias à construção de dois abrigos nos pontos de 
embarque e desembarque do transporte escolar, localizados, respectivamente, nas 
proximidades da “Entrada do Cardoso” e próximo ao “Vilarejo da Igreja localizada na 
Entrada do Venerando”; 058 – Determinar ao setor competente, averiguar a liberação de 
recurso financeiro para pavimentação de trecho da Estrada da Usina e, paralelamente, 
adotar medidas como o patrolamento da referida estrada, a fim de atender moradores e 
turistas; 059 – Determinar estudos objetivando a construção de calçadas na Avenida 
Bragança e Rua Hisashi Kimoto; 060 – Determinar ao Setor de Obras, retomar o serviço 
público essencial de Coleta de Lixo, na Rua Sebastião Soares Leite, Bairro Fartura, bem 
como seja averiguada a regularidade deste serviço nas demais ruas do bairro, todas do Ver. 
Claudinei José de Oliveira; 061 – Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do 
Brasil, objetivando agilizar e melhorar o atendimento do PAC de Salesópolis – Posto de 
Atendimento ao Consumidor, evitando ao máximo, a necessidade de se recorrer do 
atendimento através do 0800; 062 – Interceder junto aos órgãos competentes,  objetivando 
a realização de perícia nos Postos de Combustíveis desativados desta cidade, sendo um 
nas proximidades da EMEF Profª. Sônia Maria da Fonseca, e outro em frente ao CRAS – 
Centro de Referência de Assistência Social, especialmente, com relação aos riscos que 
expõem a população; e 063/09 – Interceder junto ao órgão competente, para que notifique o 
proprietário das carretas que trafegam pela Rua João Miguel – Jardim Nídia, que adote as 
providências necessárias à recuperação do enorme buraco que abriu no asfalto daquela via, 
conforme fotos anexas, todas do Ver. Pedro da Fonseca – desps.: Encaminhe-se, lidas no 
Expediente; COMUNICADOS sobre a liberação de recursos: do Ministério da Saúde: no 
valor de R$ 2.748,36 – competência 03/2009 – Pagamento de Teto Financeiro de  Vigilância  
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em Saúde – TFVS (EX-TFECD); no valor de R$ 107.146,56 – competência 02/2009 – 
Pagamento de Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar; no 
valor de R$ 2.589,32 – competência 02/2009 – Pagamento de Programa de Assistência 
Farmacêutica Básica; do Ministério da Educação: no valor de R$ 2.293,62 – para o 
Pagamento da 13ª  Parcela do FNDE;  no valor de R$ 74.202,46 - para o Pagamento da 1ª 
Parcela do FNDE - desps.:  Arquive-se,  Plenário ciente. Terminada a leitura, o Sr. 
Presidente concedeu a  palavra  aos  Nobres Edis inscritos.  O VER. PAULO AROUCA 
SOBREIRA iniciou justificando sua Indicação Nº 49, dizendo que a falta de rotatória expõe 
os moradores do Bairro José Cândido à sérios riscos, portanto, atender seu pedido será 
garantir a segurança dos usuários e moradores dos arredores daquele bairro. Também 
justificou suas Indicações Nºs 48, 49 e 51 e, destacando a de Nº 47, acrescentou que a 
curva é muito fechada, perigosa e dificulta o acesso à Nascente do Rio Tietê pela falta de 
visibilidade, lembrando ainda que este é o principal ponto turístico desta cidade.  Por fim, 
referiu-se à Indicação Nº 50, dizendo que a apresentou porque a atual situação expõe as 
crianças do bairro e demais moradores, à sérios riscos de acidente que podem ser evitados 
com a sugerida tela de proteção.  O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA, dirigindo-se ao 
orador que o antecedeu, disse que, juntamente com o Nobre Presidente, Ver. Pedro da 
Fonseca, esteve em reunião com o Engenheiro do DER, na semana passada, discutindo 
sobre o trecho de asfalto da Estrada Salesópolis-Santa Branca que pertence a esta cidade, 
bem como sobre a rotatória do Distrito dos Remédios. Na oportunidade, verificaram no 
projeto que há previsão para esta rotatória, que será em frente a Escola Estadual Ver. 
Elisiário Pinto de Moraes, bem como a melhoria na Avenida Professor Adhemar Bolina, que 
liga este município ao de Paraibuna e Litoral Norte.  Com relação à Indicação Nº 47, 
informou àquele orador que o Colega Vanderlon esteve na Assembléia Legislativa 
solicitando a mesma rotatória e enfatizou a necessidade dos Vereadores apresentarem os 
respectivos projetos aos Deputados de seus partidos, para que os defendam perante a 
Secretaria Estadual de Transporte e se efetive a obra. Prosseguindo, justificou oralmente 
seu Requerimento Nº 18, dizendo que, a todo pedido apresentado para o Setor Municipal de 
Obras, os munícipes têm como resposta a falta de máquinas e caminhões e justificam que 
estão todos quebrados; contudo, ao questionar os motoristas e operadores de máquinas, 
estes respondem que falta uma pequena mangueira ou um simples pneu. Diante de tais 
divergências, enumerou diversos questionamentos acerca da reforma da frota municipal, 
pois há diversos boatos que causam desconforto e reclamações, já que até o dia trinta e um 
de dezembro as máquinas estavam funcionando, inclusive, na construção da fonte luminosa 
no início da Avenida Professor Adhemar Bolina. Informou que, além de uma máquina 
retroescavadeira nova, nesta data, o município recebeu mais uma, portanto, espera que, 
com esta duas máquinas, caminhões e quatro funcionários, sejam amenizados os 
problemas das estradas rurais. Referindo-se à Indicação Nº 59, disse que há muitas 
reclamações pela falta de calçada, situação que oferece apenas duas opções aos 
pedestres, caminhar pelas canaletas expostas ou pelo leito da via, em ambos casos, 
expondo-se à riscos de queda ou atropelamento. Lembrou que ainda há recursos do DADE 
que podem ser utilizados nesta e em outras obras e declarou desconhecer os motivos pelos 
quais há tantas obras iniciadas na Administração anterior que não foram retomadas,  
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pretendendo conhecer os motivos. Finalizando, dirigiu-se ao Sr. Presidente, solicitando o 
agendamento de uma reunião com o Sr. Prefeito Municipal, para esclarecer acerca destas 
obras paralisadas e divulgar estas respostas à população que, diariamente, questiona os 
Vereadores. 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, passou a presidência ao Vice-Presidente, Ver. Sebastião Rodrigues de 
Campos Júnior e, usando da palavra, iniciou homenageando as mulheres pelo Dia 
Internacional da Mulher, comemorado no dia anterior a esta sessão. Em nome da Verª. 
Deise, cumprimentou as mulheres deste Legislativo e todas as mulheres deste município. 
Em seguida, leu uma mensagem intitulada “Mulher”, de autoria de Maria Helena de Andrade 
e, terminada a leitura, disse que esta homenagem era de todos os Vereadores a todas as 
mulheres do município. Ato contínuo, enfatizou o destaque dos atletas desta cidade, que 
representaram Salesópolis em Itupeva/SP, disputando o Campeonato Nacional de MTB – 
Montain Bike, conquistando o primeiro e quinto lugares. Por fim, parabenizou os atletas e o 
Secretário Municipal de Esportes por tão importantes classificações e, retomando a 
presidência, prosseguiu com a ordem de inscrição, concedendo a palavra aos Nobres Edis 
inscritos.  O VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR comentou que, nesta 
data, esteve no gabinete do Deputado Estadual João Caramez em São Paulo, solicitando a 
retomada das discussões iniciadas em 2006, junto à EMTU, para construção e reforma de 
abrigos na Rodovia SP-88. Lembrou que os usuários do transporte coletivo estão expostos 
às intempéries, e estes são formados, especialmente, por idosos, crianças e jovens 
estudantes. Disse que, na oportunidade, solicitou àquele deputado, intermediar o 
agendamento de uma reunião para reivindicar esta obra que virá complementar as obras de 
asfaltamento em andamento na citada rodovia. Disse que pretende apresentar, na próxima 
sessão, uma proposição sugerindo a implantação de um Balcão de Empregos nesta cidade, 
a fim de atender a demanda e oferta deste município e da região. Acrescentou que tal 
sugestão, sendo efetivada pela própria Prefeitura Municipal, esta poderá capacitar um dos 
servidores públicos para fazer a seleção dos candidatos e o encaminhamento destes para 
as vagas, funcionando à exemplo dos PAT’s – Posto de Atendimento ao Trabalhador, 
existentes noutros municípios da região. Comentou que sempre apoia os atletas de 
Salesópolis, assim como fazem muitos outros comerciantes desta cidade e eles merecem 
maior patrocínio, já que estão fazendo história e elevando o nome de Salesópolis em várias 
competições. Citou o exemplo de um atleta de Salesópolis que participou de uma Prova de 
Triatlo, em Santos, conquistando o primeiro lugar no podium e, sendo desconhecido no 
meio, foi questionado de onde vinha e como chegou àquela posição, ao que respondeu que 
era de Salesópolis e que nunca participou desses eventos por falta de patrocínio. O orador 
acrescentou que o município deve ter uma política voltada para o esporte, acreditando que 
este seja o único meio de descobrir talentos esportivos salesopolenses como o citado 
anônimo. Finalizou elogiando o atual Secretário Municipal de Esportes que, acompanhando 
os atletas desta cidade na 1ª Etapa do Campeonato Paulista de Montain Bike, no município 
de Jacareí, aproveitou para conversar com os organizadores e conseguiu trazer a 2ª Etapa 
para Salesópolis, que ficou agendada para o próximo dia vinte e dois de março.   A VERª.  
DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE iniciou registrando o passamento do Sr. Chico do 
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Prado, marido da Profª. Cleonice – Diretora da EMEI Profª. Maria Aparecida Biasoli; do filho 
da Profª. Lúcia e, em nome do seu sogro, registrou ainda e lamentou o passamento do 
amigo da família, Sr. Targino.  Em seguida, agradeceu o Sr. Presidente pela homenagem 
prestada às mulheres de Salesópolis e, em nome da cidadã Maria Onofre, presente nesta 
sessão, a oradora agradeceu todas as mulheres salesopolenses. O VER. CLAUDINEI 
JOSÉ DE OLIVEIRA também saudou todas as mulheres em nome das esposas e da mãe 
citadas pela oradora que o antecedeu, que perderam seus entes queridos nesta semana. 
Lembrando que no dia seguinte a esta sessão, ocorreria a reunião agendada pela COSPES 
– Comissão de Obras, Serviço Público, Educação e Saúde, com a Secretária Municipal de 
Saúde e Diretor Clínico da Santa Casa local, solicitou a elaboração de ata para registrar 
tudo o que for cobrado e proposto na oportunidade, publicando-a e dando conhecimento à 
população e cobrar dos envolvidos. Sugeriu aos Nobres Pares investigar um fato que lhe foi 
trazido, de que apesar do agendamento do carro para pacientes desta cidade passarem por 
consulta ou exame médico em hospitais da região e capital, um senhor lhe contou que, ao 
chegar no local combinado, onde também havia uma senhora que carregava uma criança 
de colo, foram comunicados de que havia apenas uma vaga e ele cedeu para aquela 
senhora, perdendo assim a sua consulta. Lamentou o fato e espera não tenha ocorrido 
outras vezes, em prejuízo da saúde da população mais carente desta cidade. O orador 
confessou desconhecer qualquer caso anterior, esperando seja um caso isolado, mas, 
acredita seja necessário averiguar. Referindo-se ao Plano de Carreira para o Funcionalismo 
Público Municipal, disse que, há muito, os Vereadores vêm lutando por sua implantação 
mas, todos os administradores municipais anteriores prometeram e não o elaboraram. 
Enfatizou a importância deste plano para acabar, de vez, com o apadrinhamento, evitando 
casos como os que vêm ocorrendo, que se transfere funcionário de um setor para outro, 
deixando alguns destes, sem as mínimas condições para funcionamento. Ressaltou ainda a 
forma de decisão para resolver os problemas com a falta de funcionários, pois em alguns 
casos paga horas-extras e para outros não, portanto, tratando funcionários de formas 
totalmente diferenciadas e prejudicando o funcionamento da máquina administrativa, 
lembrando que cada pasta tem sua dotação orçamentária que deve ser respeitada. 
Enfatizou que cada trabalhador tem sua importância na Administração Municipal, seja o 
operador de máquina ou o médico, pois embora em funções tão diferenciadas, ambos 
podem salvar vidas. Citou como exemplo o operador de máquina que, fazendo o serviço 
necessário para manter a estrada rural em condições de tráfego, pode salvar uma vida em 
risco pela facilidade de acesso ao Pronto Socorro.  Por fim, disse que, tudo leva a crer que o 
responsável pela Área de Finanças Públicas deste município é quem “coloca o Prefeito 
Municipal em maus lençóis”, portanto, acredita também que haja diversos assuntos a serem 
discutidos com Prefeito e vereadores para evitar os transtornos ocorridos nesta cidade. O 
VER. AGNALDO BUENO também parabenizou as mulheres pelo Dia da Mulher e disse que 
esta comemoração deve ser feita todos os dias, dada a importância das homenageadas. 
Acrescentou ainda que a mulher é batalhadora, passa o tempo todo trabalhando, sendo 
mãe, esposa, profissional, uma verdadeira guerreira que, muitas vezes, guia seus 
companheiros. Finalizando, comunicou a todos e pediu aos Nobres Pares a divulgarem que,  
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em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a Caixa Econômica Federal está isentando 
todas as mulheres, das taxas cobradas para expedição do CPF – Cadastro de Pessoa 
Física, no período de nove a treze de março.  Não havendo mais oradores inscritos, o SR. 
PRESIDENTE informou que recebeu convite da Câmara Municipal de São Sebastião, 
extensivo a todos os Vereadores, para a Solenidade Comemorativa ao Aniversário daquele 
município, a realizar-se no próximo dia dezesseis de março, às dez horas, no Teatro 
Municipal. 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 09 de Março de 2009. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  : 
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
16 de Março de 2009.  


