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 ATA DA 5ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 23 de Março de 2009 - 1º Período da 15ª Legislatura. Aos 
vinte e três dias do mês de Março do ano dois mil e nove, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Quinta 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: 025 – Informações diversas acerca da Inclusão de Portadores de 
Necessidades Especiais no Ensino Regular; 026 – Informar, através da Secretaria de 
Educação, como ficará a situação dos alunos matriculados nas EMEI’s, nascidos entre julho 
e dezembro de 2003, se irão para o primeiro ou segundo ano do Ensino Fundamental após 
o final deste ano letivo; 027 – Informar quem é o funcionário responsável pelos convênios 
firmados pela Prefeitura Municipal, se existe alguma empresa contratada para realizar este 
trabalho, por quê ainda não estão em andamento e, caso haja algum recurso perdido, quais 
providências estão sendo adotadas; 028 – Informar a quantas anda a implantação de 
transporte rural e se há alternativa para atendê-los; 029 – Uma relação das dívidas 
herdadas de administrações anteriores, discriminando valores e gestão pertinente, todas do 
Ver. Claudinei José de Oliveira; e 030/09 – Informar qual critério foi utilizado para nomeação 
da Diretora e Vice-Diretora da EMEF Profª. Maria de Lourdes Gonçalves d Toledo, Bairro do 
Fartura, do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes – desps.: Aprovados, encaminhe-se; 
INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 076 – Determinar ao Setor de 
Obras, fazer a manutenção do muro da EMEI da Vila Bragança; 077 – Determinar ao setor 
de Obras, realizar a pintura das EMEI’s do Distrito dos Remédios e Vila Bragança, ambas do 
Ver. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá; 078 – Determinar ao Setor de Obras, coletar o lixo 
com maior freqüência nos Bairros do Serrote, Itaguassu, Colônia Japonesa, Barro Preto e 
outras vias rurais adjacentes; 079 – Interceder junto a Empresa Bandeirante Energias do 
Brasil, objetivando a colocação de cinco luminárias no final da Rua Licínio Cardoso do 
Nascimento, onde se localiza a Quadra Poliesportiva da Vila Bragança; 080 – Viabilizar a 
construção de mais uma sala de aula na EMEI Ver. Antonio Rodrigues Fernandes, ou que, 
provisoriamente, determine a colocação de uma janela na Biblioteca, para que se utilize 
como sala de aula, até que se construa a nova sala; 081 – Determinar ao setor competente, 
efetuar a limpeza do córrego existente no final da Rua Antonio Marfil Sanches, ao lado do 
Posto Texaco desta cidade, todas dos Vers. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá e Angelino 
Rodrigues; 082 – Analisar o Anteprojeto de Lei que anexa, dispondo sobre denominação da 
via pública mais conhecida por Rua da Biquinha, como “Rua João Batista Machado” e, 
dentro do menor prazo possível, enviar a apreciação e deliberação desta Casa de Leis, do 
Ver. Agnaldo Bueno; 083 – Resolver acerca da troca de funcionários entre Secretarias da 
Administração Municipal, repor funcionários nas unidades que sofreram perdas e, em 
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seguida, encaminhar a Câmara Municipal, um Plano de Carreira, evitando tais medidas já 
no início da gestão; 084 – Interceder junto à Sabesp, objetivando o prolongamento da rede 
de água e esgoto para os moradores do Km Um da Estrada da Usina, até o Alambique do 
Sr. Geraldo Freire, ambas do Ver. Claudinei José de Oliveira; 085 – Interceder junto à EMTU 
ou Empresa de Transportes Júlio Simões, objetivando o cumprimento dos horários dos 
coletivos e, se possível, ampliar o número de carros nos horários de pico; 086 – Determinar 
ao Setor de Obras, fazer a manutenção e conservação que se fazem necessários no trecho 
de terra da Rua Sebastião Nepomuceno da silva, Bairro Totozinho Cardoso;  087 – Adotar 
as providências cabíveis objetivando acertar a denominação da Rua Pedro Eugênio Bueno, 
Bairro Totozinho Cardoso, para Rua Eugênio Pedro Bueno; 088 – Adotar as providências 
cabíveis objetivando a efetiva alteração da denominação da travessa Ormando Candelária, 
para Travessa José Francisco dos Santos, todas do Ver. Pedro da Fonseca; 089 – analisar 
e enviar a apreciação e deliberação desta Casa de Leis, o Anteprojeto de Lei que anexa, 
dispondo sobre a ampliação da licença maternidade e da licença paternidade das 
funcionárias e funcionários públicos da Estância Turística de Salesópolis; e 090/09 – 
Analisar e enviar a apreciação e deliberação desta Casa de Leis, o Anteprojeto de Lei que 
anexa, dispondo sobre pagamento de abono salarial aos profissionais do magistério da 
educação, à título de valorização, ambas do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes – desps.: 
Encaminhe-se, lidas no Expediente; PARECER CFO Nº 002/09 referente ao Processo TC 
3390/026/06 – relativo às Contas Municipais do Exercício de 2006, apresentando assim o 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 001/09 (Dispõe sobre aprovação das Contas e Balanço 
Geral da Prefeitura Municipal de Salesópolis, relativos ao exercício de 2006) – desp.: À 
Ordem do Dia da próxima sessão para única discussão e votação;  PARECERES CFO Nºs 
003; 004 e 005/09, relativos aos Balancetes Financeiros da Câmara Municipal de 
Salesópolis, respectivamente, referentes aos meses de Novembro e Dezembro/08 e 
Janeiro/09 – desps.: Aguarde-se os pareceres prévios do Egrégio Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo para então emitir os pareceres finais e conclusivos; OFÍCIO Nº 041/09 
do Sindicato dos Servidores na Administração Pública de Salesópolis e Região – 
encaminhando cópia do seu OF Nº 033/09, sugerindo ao Sr. Prefeito Municipal, a criação de 
um organismo social para enfrentamento da crise mundial - desps.:  Arquive-se,  Plenário 
ciente. Terminada  a  leitura,  o  Sr. Presidente concedeu a  palavra  aos  Nobres Edis 
inscritos.  O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA iniciou justificando oralmente seus 
Requerimentos Nºs 25 e 26,  ambos relativos à Secretaria de Educação, cujas matérias são 
alvos de questionamentos dos pais devido às mudanças implantadas na pasta. Comentou 
que o município tem um recurso estimado no valor de sete milhões quinhentos e oitenta e 
quatro mil reais, mais os vinte e cinco por cento possíveis de aditamento e, mesmo assim, 
as escolas sofrem com a falta de material básico, como por exemplo, de papel higiênico. 
Diante do fato, lembrou que os Vereadores aprovaram, na gestão anterior, um projeto de lei 
disponibilizando recurso às unidades escolares para que façam as pequenas compras e 
prestem contas à Administração Municipal, evitando o processo burocrático e lento dos 
Processos Licitatórios. Em seguida, justificou seu Requerimento Nº 29, enfatizando a 
necessidade de saber o real valor da dívida e a qual gestão pertence, para acompanhar 
cada caso e, se for o caso, responsabilizar os ex-administradores municipais.  Quanto à sua  
                                                                                                                                                                       segue fls. 03 
 
 
 



    

                            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 5ª Sessão Ordinária, realizada em 23 de Março de 2009.                                              FL. 03 
 
 
Indicação Nº 83, esclareceu que as trocas de funcionários ocorreram com objetivo de 
aumento salarial, contudo, prejudicando o serviço realizado e agravando a desmotivação 
dos funcionários que ficam no setor daquele que se transferiu para melhorar o salário e do 
setor que recebe o novo funcionário por este motivo. Enfatizou a necessidade do Plano de 
Carreira que, acredita, resolverá esta e outras situações, lembrando que este plano é alvo 
de antiga luta desta Casa de Leis e de diversos Vereadores, portanto, não é uma luta só do 
orador. Por fim, justificou seu Requerimento Nº 28, dizendo que, nesta data, foi cobrado por 
moradores da zona rural, que argumentaram tratar-se de um das promessas de campanha 
do Prefeito Adilson, logo para o início deste mandato. O VER.  AGNALDO BUENO reportou-
se, inicialmente à Indicação Nº 82, lendo na íntegra a justificativa do anteprojeto de lei e, 
terminada a leitura, esclareceu que denominação de via pública é matéria de competência 
exclusiva do Prefeito Municipal, portanto, espera o envio do respectivo projeto de lei para 
deliberação desta Casa de Leis. O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES apoiou a 
Indicação Nº 83 do Nobre Par Claudinei José de Oliveira, lembrando que o Plano de 
Carreira é luta antiga deste Legislativo, e que o atual Prefeito deve dar a devida importância 
para sua implantação, já que está no cargo. Também apoiou o Requerimento Nº 28 do 
mesmo autor, dizendo que vem recebendo, dos moradores rurais, especialmente, os do 
Bairro da Nascente, reclamações acerca dos altos custos cobrados pelos serviços de táxi. 
Prosseguindo, justificou oralmente sua Indicação Nº 89, lendo na íntegra a justificativa que 
enfatiza a importância do vínculo entre mãe e filho nos seis primeiros meses de vida.  Por 
fim,  referindo-se à Indicação Nº 90, esclareceu que a matéria visa beneficiar os professores 
com abono salarial, através de recursos oriundos da sobra dos sessenta por cento utilizados 
no pagamento dos professores do FUNDEB que, se não utilizados,  são devolvidos ao 
Governo Federal. 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. 
CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA disse que comentaria as respostas encaminhadas pelo 
Chefe do Poder Executivo a alguns dos seus Requerimentos e, iniciando pela solicitada 
relação dos ocupantes de cargos de Secretário e Diretor Municipal, disse notar que, além de 
haver poucos técnicos, contrariando o que foi pronunciado pelo Prefeito, na Sessão Solene 
de Posse, ainda notou que os importantes cargos de Secretário Municipal de Finanças e de 
Diretor de Turismo estão vagos. Acrescentou que, juntamente com a produção de eucalipto 
e hortifrutigranjeiro, o turismo é mais uma área de alicerces da economia do município, o 
que se agrava com a falta de um Secretário de Finanças, quem controla os gastos públicos. 
Em resposta ao seu questionamento sobre as obras paralisadas, o Sr. Prefeito Municipal 
disse que está fazendo o devido levantamento e, em breve, enviará a esta Casa de Leis, 
contudo, o orador alertou para o risco de perder recursos por descumprimento de prazos. À 
solicitação de um cronograma de trabalho do Setor de Obras, comentou que o Secretário da 
pasta respondeu que encontrou aquele setor em situação caótica, com servidores 
descumprindo o horário de trabalho, somados à uma grande dívida pendente da 
Administração anterior; entretanto, o orador lamentou que não foi citado o valor. Também 
lamentou a resposta daquele Secretário, de que nos governos anteriores, não existiam 
cronogramas de trabalho; contudo o orador lembrou que ele e outros Vereadores os   
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solicitaram e receberam, na época. Sobre o Programa de Conserveiro Rural, disse que 
aquele Secretário Municipal respondeu que depende de condições financeiras e adaptação 
legal para implantá-lo, contudo, o orador rebateu dizendo que a adaptação legal está na lei 
municipal existente para sua implantação e, quanto à questão financeira, mais uma vez, 
lembrou a falta e a necessidade de se contratar um Secretário de Finanças. Quanto ao 
prazo para implantação de Patrulha Agrícola, justificou o Secretário de Obras em sua 
resposta as más condições em que se encontram os maquinários da frota municipal. Por 
fim, disse que aquele Secretário, sabendo que ele (o orador) trabalha nos projetos de 
implantação de iluminação rural,  aproveitou a oportunidade para reclamar a existência de 
postes da Empresa Bandeirante Energias do Brasil depositados no pátio do Setor de Obras. 
O orador esclareceu que, tão logo recebeu esta reclamação, contatou representantes 
daquela empresa, os quais lhe informaram que já haviam contatado o Prefeito Adilson 
questionando se poderiam continuar utilizando aquele espaço para o mesmo fim, obtendo 
sua autorização. Estranhando mais uma vez a resposta e a citação do incômodo dos 
postes,  o orador disse que nada havia sobre o assunto para que lhe fosse questionado por 
escrito sobre uma possível autorização de uso do pátio. Falou que aquelas respostas foram 
todas de caráter agressivo, portanto, registrou que os Vereadores estão nesta Casa de Leis 
para trabalhar, acreditando que aquele Secretário Municipal esteja naquele setor municipal 
com o mesmo fim, muito embora, ressaltou o orador que se estivesse trabalhando tão bem 
não se existiriam tantas críticas àquele setor e até brigas com funcionários. Prosseguindo, 
sugeriu àquele Secretário Municipal “baixar a bola” e lembrar que os Vereadores não estão 
nesta Casa de Leis pela primeira vez, têm experiência, e que, se quiser trilhar este caminho, 
não será bom para ninguém. Enfatizou ter bom relacionamento com o Chefe do Poder 
Executivo porque o trata com respeito e recebe dele o mesmo tratamento, mas, sugeriu que, 
se os postes da Empresa Bandeirante Energias do Brasil estiverem incomodando naquele 
pátio, que solicite àquele Chefe maior telefonar à empresa solicitando a retirada, 
especialmente, se tal medida facilitar os trabalhos pendentes do Setor de Obras. Quanto ao 
cronograma de obras, disse esperar o envio de justificativas e plano de trabalho e alertou 
que não é necessário criar mais problemas, mas resolver os que já existem, lembrando 
ainda que, aqueles que saíram, já saíram, e os que assumiram os cargos, devem fazer, e 
bem, o que tem a ser feito. Por fim, reiterou que o Secretário Municipal de Obras deve 
“baixar a bola” e, se quiser ser bem tratado, deve tratar bem os Vereadores, porque estes 
últimos retribuirão o tratamento que receberem.  O VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE 
CAMPOS JÚNIOR disse que, no dia seguinte a esta sessão, protocolaria um Requerimento, 
com apoio dos Nobres Pares Agnaldo Bueno e Paulo Arouca Sobreira, solicitando 
informações ao Sr. Prefeito Municipal, acerca do recolhimento de ISS – Imposto Sobre 
Serviços, pelas empresas Sabesp, Bandeirante Energias do Brasil e Telefônica, já que 
utilizam o solo municipal.  Acredita haver lei dispondo sobre ocupação do solo, mas, diante 
da crise financeira, é importante cobrar este retorno financeiro que beneficiará os 
salesopolenses.  Elogiou a Professora Gilda Brasileiro pela Mostra do Documentário que 
resgata a Rota do Padre Dória, sob o Título: “Uma Rota, um Rito, Um Refúgio”, que contou 
com a participação de inúmeras outras pessoas e depoimentos de vários salesopolenses.  
Enfatizou a importância deste documentário que também foi elogiado pelo Deputado   
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Estadual João Caramez, o qual sugeriu inscrevê-lo nos concursos estaduais de 
documentários para obter a merecida repercussão e elevar o nome de Salesópolis. Concluiu 
registrando assim o reconhecimento dele e deste Legislativo Municipal ao trabalho 
documentado e elaborado pela Nobre Professora Gilda Brasileiro. Prosseguindo, elogiou o 
Desfile Cívico comemorativo ao Aniversário de Salesópolis, realizado no último dia vinte e 
um, enfatizando a participação das funcionárias deste Legislativo, Bete e Arlete, as quais 
sempre fazem o melhor e abrilhantam os eventos desta cidade, portanto, merecedoras do 
registro de elogios. Parabenizou também todas as escolas que participaram do citado 
evento, registrando ainda sua gratidão às autoridades visitantes que o prestigiaram. O VER.  
AGNALDO BUENO apoiou a manifestação do Nobre Colega Claudinei José de Oliveira 
acerca das respostas do Secretário Municipal de Obras, lamentando, especialmente, as que 
se referem ao sistema caótico, aos servidores que não cumprem seus horários de trabalho e 
à grande dívida, além da alegação de que a Administração anterior não tinha cronograma 
de obras. Diante dos fatos, na qualidade de Presidente da COSPES – Comissão de Obras, 
Serviço Público, Educação e Saúde, disse que convidará o Secretário Municipal de Obras 
para vir a esta Casa de Leis e dar explicações acerca de tais respostas, a exemplo da 
reunião que ocorreu com a Secretária de Saúde. Finalizou registrando o convite aos Nobres 
Pares para esta reunião, cuja data ainda será agendada, entretanto, lembrou que, na 
oportunidade, espera que ele também exponha os planos que tem para o município. O VER. 
VANDERLON OLIVEIRA GOMES disse que encaminhou Indicação solicitando manutenção 
e conservação da estrada da Torre (dos Mirandas) e o Sr. Prefeito respondeu que ainda não 
foi realizado o serviço devido à falta de máquina patrol e materiais. Falou que além de 
outros pedidos, apresentou esta proposição atendendo pedido do Sr. Roberto – proprietário 
da Vidraçaria Moura, quem lhe cobra, constantemente, este serviço.  Entretanto, estes dias, 
foi chamado por esse senhor o qual lhe relatou que, passando naquela estrada, teve o 
cárter do seu carro quebrado e o motor afetado e, aproveitando que o levou para oficina, 
passou pelo Setor de Obras para expor o fato ao Secretário Municipal e solicitar 
providências. Segundo o Sr. Roberto, aquele Secretário Municipal lhe respondeu que a 
Prefeitura local não tinha condições para arrumar a estrada e lhe sugeriu vender sua 
propriedade rural como ele mesmo (o Secretário de Obras) fez com sua chácara, devido à 
falta de manutenção da estrada que lhe dá acesso. O orador  lamentou a resposta daquele 
Secretário Municipal e acrescentou que, embora reconheça a dificuldade, julga necessário 
tratar as pessoas com respeito e educação, do contrário, chegará hora em que um munícipe 
“perderá a linha” e o prejuízo será maior para todos. Concluiu enfatizando a indignação 
daquele cidadão com a resposta, tanto que lhe pediu registrar o fato em ata desta Casa de 
Leis e acrescentou que a falta de condições da Prefeitura Municipal em arrumar as estradas 
não poderá levar todo morador rural a vender sua propriedade e mudar-se para zona 
urbana. Ressaltou que o Secretário Municipal deve conhecer os problemas e apresentá-los 
com alternativas de solução para o Sr. Prefeito Municipal e, em seguida, as providências 
mais condizentes devem ser adotadas. Sugeriu, como alternativa, a contratação de uma 
frente de Trabalho Municipal para conservação das estradas rurais, o que acredita seja uma 
alternativa econômica para, ao menos, minimizar os problemas. Também parabenizou todas 
escolas que participaram do Desfile Cívico em comemoração ao Aniversário de Salesópolis 
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destacando a participação da Nobre Colega e Vereadora Deise com seus alunos do Centro 
Multidisciplinar dos Portadores de Necessidades Especiais que, apesar das dificuldades,  
participam de todos os desfiles realizados na cidade. Por fim, elogiou ainda as funcionárias 
deste Legislativo Municipal, Bete e Arlete, as quais disse não cansar de elogiar, pois toda 
atividade que estão envolvidas sai muito bem feita.  Não havendo mais oradores inscritos  e 
nada mais havendo a tratar,  o Sr. Presidente 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 23 de Março de 2009. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  : 
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
30 de Março de 2009.  


