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 ATA DA 11ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 11 de Maio de 2009 - 1º Período da 15ª Legislatura.  Aos 
onze dias do mês de Maio do ano dois mil e nove, no edifício sede deste Poder Legislativo, 
realizou-se a Décima Primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis sob a 
presidência do Vereador Pedro da Fonseca e secretariada pelo Edil Vanderlon Oliveira 
Gomes – 1º Secretário.  Às dezenove horas,  horário regimental, o Sr. 1º Secretário 
procedeu a verificação da presença, constatando-se a ausência do Ver. Agnaldo Bueno – 1º 
Secretário e da Verª. Deise Aparecida Corrêa Duque, e presença dos demais 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 dos presentes, ou seja, sete votos.  Ato contínuo, 
o Sr. Presidente submeteu a ata à discussão e votação, sendo a mesma também aprovada 
por unanimidade dos presentes, 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 330 do Poder Executivo, 
encaminhando os BALANCETES FINANCEIROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, relativos aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/09 – desps.: À 
Comissão de Finanças e Orçamento; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito 
Municipal, Nºs: 048 – Uma relação detalhada dos eventos culturais e esportivos realizados 
nos quatro meses desta gestão, com seus respectivos custos e origem de recursos; 049 – 
Cópia do projeto enviado para regularização deste município no Programa Cidade Legal, 
bem como informar o que está sendo feito para divulgá-lo à população, ambos do Ver. 
Pedro da Fonseca; 050 – Informar qual medida já foi adotada pela Administração atual, 
objetivando a construção de um novo Cemitério Municipal, e se há um local destinado para 
esta construção, do Ver. Claudinei José de Oliveira; 051 – Informar quem é o responsável 
pelo Centro de Pesquisa e qual a previsão para iniciar seu funcionamento, dos Vers. 
Claudinei José de Oliveira e Vanderlon Oiveira Gomes; 052 – Adotar as medidas que 
relaciona, para solucionar os problemas enfrentados pela ARES – Associação dos 
Recicladores de Salesópolis, e informar esta Casa de Leis; 053 – Agendar uma reunião com 
os membros da comissão formada para auxiliar e até resolver as questões afetas aos 
loteamentos irregulares e Vereadores, ainda no decorrer desta quinzena, para discutir o 
assunto e os benefícios trazidos com o Programa Cidade Legal do Governo do Estado; 054 
– Informar o que vem sendo feito pela atual Administração, com relação à possível 
regularização da produção de carvão neste município e se há um prazo para apresentar 
uma suposta solução, todas do Ver. Claudinei José de Oliveira e outros; 055 – Verificar 
junto ao setor competente e informar qual dificuldade estão enfrentando para enviar entulho 
na Estrada da Pedra Rajada e para espalhar as pedras, que os próprios moradores 
compraram, a fim de melhorar as condições do morro que dá acesso à Estrada do Sr. 
Geraldo Bino, do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes – desps.: Aprovados, encaminhe-se;    
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO Nº 003/09 - À Escola Estadual Professor Olga Chakur 
Farah, pelo resultado obtido na prova do ENEM/2008, superando as médias estadual e 
nacional, colocando a Estância Turística de Salesópolis em segundo lugar no ranking das 
cidades do Alto Tietê, do Ver. Pedro da Fonseca e outros -  desps.: Aprovados, encaminhe-
se;  INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 147 – Determinar ao setor 
competente, a colocação de placas indicativas de trânsito, ao lado do palco da praça do 
Distrito dos Remédios; 148 – Interceder junto à  Empresa  Bandeirante  Energias  do  Brasil, 
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objetivando a colocação de luminárias nos quatro postes de Nºs 4123, 3284, 12 e 681, 
todos no Km 84 da Estrada Municipal Morais, Vila João Morais, ambas do Vers. Angelino 
Rodrigues e Sérgio Aparecido Feliciano de Sá; 149 – Adotar as medidas necessárias junto à 
Secretaria Estadual de Segurança Pública, objetivando a  implantação  de  uma  Base  
Policial  Padrão Familiar Modelo, no Distrito dos Remédios, idéia importada do Japão e 
atualmente implantada em 34 cidades do Estado, bastando para tanto, um convênio com a 
Prefeitura Municipal; 150 – Viabilizar junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, a 
colocação de luminária na altura do ponto inicial e final dos ônibus da Empresa Júlio 
Simões, em frente a entrada da Estrada da Petrobrás, na Rodovia Alfredo Rolim de Moura; 
151 – Viabilizar junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, a colocação de luminária 
na altura do poste Nº 72289 da Estrada dos Mirandas;  152 – Viabilizar junto ao setor 
competente, a colocação de sinalização, implantação de redutor de velocidade e pintura das 
faixas de pedestres nas proximidades de todas unidades escolares municipais e estaduais, 
sejam elas urbanas ou rurais; 153 – Determinar à Secretaria Municipal de Saúde, adotar as 
medidas necessárias, visando a criação de um Programa de Suplementação de Cálcio, a 
fim de incluir tais medicamentos na Cesta Básica de Saúde; 154 – Determinar à Secretaria 
Municipal de Saúde, adotar as medidas necessárias, visando a instituição do Dia do Doador 
de Sangue nesta cidade, todas do Ver. Paulo Arouca Sobreira; 155 – Determinar ao setor 
competente, realizar a limpeza e adequação do espaço denominado “Franciscão”, 
viabilizando a saída dos alunos da EE Profª. Rosa Maria de Souza pelo portão alternativo, 
diminuindo o número de estudantes em frente às unidades escolares e minimizando os 
riscos a que todos estão expostos; 156 – Determinar ao setor competente, realizar a limpeza 
nas galerias da cidade, especialmente, a que está localizada nas proximidades do “comércio 
do Lebre”, localizado à Rua João Miguel, Jardim Nídia, ambas do Ver. Pedro da Fonseca; 
159 – Empenhar-se na busca de patrocínio para transportar os atletas desta cidade que 
disputarão o Campeonato Municipal de Futebol de Campo, no Distrito dos Remédios e 
Bairro Bragança, e para custear sua arbitragem, do Ver. Claudinei José de Oliveira; 160 – 
Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil para viabilizar a efetiva utilização 
do seu imóvel abandonado no Jardim São Vicente, pela população local, bem como para 
saber quais os planos da empresa na utilização do referido terreno, à curto prazo, e se 
existe a possibilidade de uma parceria com o município, entidades públicas ou mesmo uma 
cessão; 161 – Fazer as gestões necessárias junto aos órgãos ambientais, objetivando a 
autorização necessária para que a Sabesp instale uma bomba viabilizando o fornecimento 
de água às últimas propriedades da Rua Quatro, do Bairro dos Buenos, ambas do Ver. 
Vanderlon Oliveira Gomes; 162 – Determinar ao setor competente, efetuar a limpeza no 
pátio da EMEF São Francisco de Assis, Bairro do Alegre; 163 – Determinar ao setor 
competente, a realização de estudos objetivando a construção de calçadas (passeio 
público) no trecho que liga o Distrito dos Remédios a Vila Bragança; 164 – Determinar ao 
setor competente, fazer a canalização das águas pluviais que empoçam na Praça Antonio 
de Souza Prado, Distrito dos Remédios; 165 – Determinar ao setor competente, fazer a 
remoção da sucata de um carro, marca Chevrolet, bem como a limpeza geral do local em 
que se acumularam pneus velhos, madeiras e telhas, no antigo pátio da Sub-Prefeitura do 
Distrito dos Remédios; 166 – Viabilizar junto à Empresa  Júlio  Simões,  incluir  no  itinerário   
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de todos os horários de ônibus, a passagem obrigatória pela Vila Bragança, todas dos Vers. 
Sérgio Aparecido Feliciano de Sá e Angelino Rodrigues; 157 – Solicitando ao Comandante 
da Polícia Militar desta cidade, para que intensifique as rondas escolares, especialmente, 
nos horários de entrada e saída dos alunos; 158 – Solicitando à Empresa Júlio Simões, a 
implantação de um ponto de parada de ônibus na altura da sede da Rádio DS-FM da 
Avenida Professor Adhemar Bolina, atendendo os usuários que descem da Rua Domingos 
Freire de Almeida, ambas também do Ver. Pedro da Fonseca – desps.: Encaminhe-se, lidas 
no Expediente; PARECER CFO Nº 007/09 referente ao Balancete Financeiro da Câmara 
Municipal de Salesópolis, relativo ao mês de Março/09 – desp.: Aguarde-se o Parecer prévio 
do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para então emitir o parecer final e 
conclusivo; COMUNICADOS sobre a liberação de recursos: do Ministério da Educação: 
duas no  valor  de  R$ 330,00 cada, para o Programa Merenda da Creche – Parcelas 01 e 
02;  duas no valor de R$ 2.191,20 para o Programa Merenda da Pré-Escola – Parcelas 01 e 
02; duas no valor de R$ 11.994,40 para o Programa Merenda do Ensino Fundamental – 
Parcelas 01 e 02;  duas no valor de R$ 3.432,00 para o Programa Merenda do Ensino 
Médio – Parcelas 01 e 02; duas no valor de R$ 954,80 para o Programa Merenda do EJA – 
Ensino  Jovem  Adulto – Parcelas 01 e 02;  no valor de  R$ 11.325,76 para o PNATE, 
ambos referentes a 2ª Parcela;  do Ministério da Saúde: no valor de R$ 22.520,00 – 
competência mês 04/2009 - Pagamento de PAB FIXO; no valor de R$ 113.169,00 para o 
Pagamento de Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – 
competência Abril/2009; da Câmara dos Deputados: sobre os recurso do orçamento da 
União pagos ao Município no mês de Março, no valor de R$ 630.019,73;  OFÍCIO Nº 301/09 
do Deputado Federal Marcelo Ortiz, comunicando a liberação de recurso relativo a emenda 
de sua autoria, para Estruturação da rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde, no 
valor de R$ 63.000,00 – desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, o Sr. 
Presidente concedeu a  palavra  aos  Nobres Edis inscritos.  O VER. SÉRGIO APARECIDO 
FELICIANO DE SÁ iniciou justificando sua Indicação Nº 163, lembrando que ao início das 
obras, havia expectativa de melhora, mas o serviço não foi concluído numa extensão de 
quinhentos metros, além de apresentarem outros problemas que perduram sem solução. 
Enfatizou a importância da calçada, porque os moradores do Bairro Bragança não têm por 
onde caminhar, já que foram feitas várias valetas no acostamento. Reportando-se à sua 
Indicação Nº 166, acrescentou que, em vários horários, os moradores do Bairro Bragança 
são obrigados a caminhar dois quilômetros à pé para tomar o ônibus na área central do 
Distrito dos Remédios, situação que se resolveria com o atendimento desta proposição, 
percurso que demanda, no máximo, cinco minutos. Também justificou sua Indicação Nº 165, 
enfatizando que a situação favorece a proliferação do mosquito da dengue e de outros 
animais peçonhentos e, finalizando, alertou que referido local é vizinho do Posto de Saúde 
do Distrito dos Remédios, mais um motivo para atenção especial e urgente. O VER. 
CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA iniciou justificando seu Requerimento Nº52, dizendo que 
sugeriu também uma reunião entre os Vereadores, Prefeito Municipal, técnicos 
responsáveis pelo projeto do novo galpão e associados da ARES a fim de discutir os 
problemas, destacando ainda a importância da Administração Municipal apoiar aquela 
associação que emprega dezessete pessoas. Quanto ao Requerimento Nº 50, disse que os 
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Vereadores passam vergonha ao acompanhar um cortejo no Cemitério Municipal, dada a 
falta de espaço para circulação e acesso aos túmulos. Reconhece que é um problema 
antigo e que envolve toda estrutura do Cemitério local, contudo, ressaltou a necessidade de 
agir com rapidez, ainda que para isso, seja necessário que os Vereadores se envolvam e se 
empenhem na busca de recursos financeiros para evitar o agravamento da situação. Sobre 
o Requerimento Nº 51, disse que o apresentou porque foi muito falado e nada realizado, 
gerando questionamentos sobre o funcionamento previsto do Centro de Pesquisas. 
Referindo-se ao Requerimento Nº 54, lembrou que, na época de eleição, a regularização da 
produção de carvão foi alvo de calorosos debates, mas, até o momento, nada se realizou 
também. Destacou a importância de apresentar alternativas de sustento aos produtores de 
carvão se sua regularização for tão complicada quanto parece. Quanto ao Requerimento Nº 
53, disse que, por incompetência de prefeitos anteriores, a situação do PROLOP chegou ao 
ponto atual, mas, sequer o assunto foi discutido judicialmente antes da sentença judicial. 
Entretanto, lembrou que na gestão passada, o então Prefeito Municipal, visando amenizar 
os problemas e o pior deles que era a possibilidade de demolição, conseguiu, através do 
Departamento Jurídico, segurar a decisão, todavia, é eminente a adoção de medidas para 
solucionar o caso junto ao Ministério Público, Secretarias Estaduais ou Ministérios, evitando 
que outros loteamentos atinjam situação igual.  Concluiu esperando apoio e envolvimento 
de todos para planejar o caminho a seguir e aproveitar o Programa Cidade Legal do 
Governo do Estado, para tentar uma solução com relação a este e demais loteamentos. 
Referindo-se à Indicação Nº 63 dos Nobres Pares Sérgio e Angelino e lembrando que 
apresentou o mesmo pedido no início deste ano, disse que há duas alternativas: solicitar o 
serviço ao DER ou utilizar recursos do DADE, mas os pedestres não podem continuar sem 
opção de espaço, expondo-se à todo tipo de risco com o trânsito constante de ônibus e 
caminhões. Por fim, justificou sua Indicação Nº 159, dizendo que a Secretaria de Esportes 
não conta com dotação orçamentária, daí a necessidade de buscar patrocínio para o 
Campeonato Municipal de Futebol de Campo. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA iniciou 
justificando sua Indicação Nº 154, acrescentando que, enquanto ex-funcionário da 
Secretaria Municipal de Saúde, deparou várias vezes, com famílias que enfrentaram 
dificuldades para atender a solicitação de até quinze doadores de sangue para realizar uma 
cirurgia em familiar. Disse acreditar que, sendo instituído o Dia do Doador de Sangue, além 
da coleta, será realizado o cadastro dos doadores para melhorar o volume, bem como 
servirá como crédito junto aos hospitais de referência na região. Explicou que, atualmente, 
há um sistema de crédito, entretanto, é necessário evitar possíveis problemas com esta 
sistemática, já que todos estão sujeitos à cirurgias e, conseqüentemente, às exigências dos 
hospitais para realizá-las. Aproveitou para enfatizar a importância do ser humano em 
partilhar da vida do outro, sendo doador de sangue ou até mesmo, após sua morte, sendo 
doador de órgãos. Ato contínuo, referiu-se à sua Indicação Nº. 150, dizendo que a 
apresentou a fim de garantir a segurança dos usuários do transporte coletivo que embarcam 
e desembarcam à noite, na maioria, indo ou chegando do trabalho ou dos estudos. Também 
enfatizou a importância de atender sua Indicação Nº. 151, pois o local também é um 
cruzamento que requer melhor visibilidade para garantir a segurança dos pedestres.       
Justificou   oralmente   sua   Indicação  Nº. 152,  enfatizando  a   importância   de  fazer  um  
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cronograma para atender a necessidade geral de sinalização, evitando que tantos 
Vereadores apresentem o mesmo pedido, para o que sugeriu ainda, utilizar os dois períodos 
de férias escolares, com espaçamento aproximado de seis meses. Acrescentou que esta 
sugestão se adapta ao reduzido número de funcionários, certamente, mais requisitados em 
períodos escolares, portanto, será necessário estudar a realização emergente de concurso 
público para contratação de Braçais. Justificou ainda sua Indicação Nº 149, lembrando que 
a segurança é alvo de trabalhos e preocupações de todos os Vereadores, contudo, esteve 
pesquisando e descobriu a existência de um Programa denominado de Base Policial Padrão 
Familiar, já implantado em trinta e quatro municípios do Estado de São Paulo, que será uma 
alternativa para minimizar o problema de efetivo policial para atender o Distrito dos 
Remédios. Por fim, esclareceu que este projeto é sucesso no Japão e que o prédio da Base 
Policial é divido em dois, sendo a outra parte utilizada para residência do policial com sua 
família, o qual ficará disponível vinte e quatro horas por dia, garantindo ao menos, a 
sensação de segurança e inibindo os delitos.  O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES 
iniciou apoiando a Indicação Nº 152 do orador que o antecedeu, acrescentando que, sequer 
as lombadas da área central são pintadas, demonstrando, até nisto, que esta é uma cidade 
sem dono. Disse que apresentou várias proposições em conjunto com o Ver. Claudinei e, 
reportando-se ao Requerimento Nº 53, disse que a reunião é de extrema necessidade, já 
que, indo à Prefeitura Municipal, é informado sobre uma situação mas, quando solicita o 
documento desta, não consegue, sendo sempre “enrolado”. Lamentou o discurso e a 
“enrolação” sobre este assunto e o constante do Requerimento Nº 52, ambos tratados com 
descaso, pois há denúncia de que o caminhão da ARES é utilizado, indevidamente e entre 
outros, até para transportar merenda escolar. Lamentou que fala-se muito, mas se pratica 
pouco, citando o exemplo da regularização do documento do caminhão da ARES que, se o 
Prefeito Adilson quisesse resolver o problema, bastaria ter boa vontade para ir a qualquer 
Despachante da cidade, pois os custos podem ser divididos em até dez ou doze vezes. 
Comentou que estes assuntos geraram uma discussão entre ele e o Prefeito Adilson, o qual 
reclamou que ele (o orador) não estava reconhecendo seu empenho, contudo, lhe 
respondeu que pouco fez e, sequer os sacos para materiais recicláveis que o gestor anterior 
fornecia ele não fornece mais. Diante desta discussão, disse que, a partir de então, todos os 
seus pedidos deverão ser documentados e seus manifestos feitos na tribuna desta Casa de 
Leis ou na imprensa. Prosseguindo, justificou oralmente sua Indicação Nº 161, esperando 
que, pelo menos, o Sr. Prefeito Municipal se empenhe para levar água aos moradores do 
Bairro dos Buenos. Também justificou seu Requerimento Nº 55, lembrando que, há três 
meses, os moradores da Pedra Rajada se reuniram e compraram trinta metros de brita para 
melhorar as condições da estrada do bairro, e que, na comemoração do Dia da Mulher, na 
EMEF Mestra Henriqueta, conversando pessoalmente com o Sr. Prefeito e seu vice, expôs a 
situação e a importância da parceria, quando ambos prometeram providências. Após quinze 
dias daquela data e nenhuma medida, procurou o Secretário de Obras, apresentando o 
mesmo pedido, ou seja, enviar maquinário para espalhar a brita na estrada, o qual também 
prometeu o serviço. Passados mais quinze dias, contatou o Diretor de Obras, que também 
deu a mesma garantia e até o acompanhou em visita ao local, entretanto,  nada  se resolveu  
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até o momento. Enfim, lembrou que o Prefeito Adilson, em discurso na tribuna desta Casa 
de Leis, justificando seu descaso com esta situação, alegou que um bebê demora nove 
meses para nascer e não pode resolver este problema em quatro meses. Lamentou esta 
justificativa, dizendo que o Prefeito Municipal pensa e age assim porque não é sua filha que 
está enfrentando os problemas que tantas crianças daquele bairro, que estão faltando da 
escola porque o transporte escolar não consegue trafegar naquela estrada quando chove. 
Sugeriu ao Sr. Prefeito Municipal apresentar esta justificativa aos moradores, pais dos 
estudantes, pessoas pobres, enfatizando que, se fossem ricas ou tivesse no bairro uma 
pessoa influente, certamente o serviço já teria sido realizado. Disse que esta atitude do Sr. 
Prefeito Municipal demonstra que, para ele, pobre só tem serventia na hora do voto, já que 
depois da eleição são todos tratados com descaso, tanto que, sequer uma máquina 
consegue liberar para espalhar britas que os próprios moradores compraram. Por fim, 
desabafou dizendo que a situação atual desta gestão é de total descaso, um desleixo e uma 
pouca vergonha que cada vez piora mais. Não havendo mais oradores inscritos, conforme 
pauta anunciada na última sessão, o Sr. Presidente colocou em segunda discussão e 
votação a PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 001/09 (Acrescenta alínea “c”, no 
Inciso I, e altera a redação da alínea “b”, do Inciso II, do Artigo 40 da LOM), de autoria da 
Mesa Diretora, a qual foi aprovada por sete votos, dada as ausências dos Vers. Agnaldo 
Bueno e Deise Aparecida Corrêa Duque, 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. SÉRGIO APARECIDO FELICIANO DE SÁ disse não saber 
se é incompetência das empresas para as quais o DER terceiriza suas obras ou do próprio 
DER, mas, há grandes reclamações com relação às placas de trânsito, recentemente 
colocadas no Distrito dos Remédios. Comentou alguns casos, destacando a placa de “60 
Km /hora” afixada perto da Escola Estadual Vereador Elisiário Pinto de Moraes, a qual deve 
ser substituída com urgência por outra, com os dizeres “Área Escolar” ou “Travessia de 
Pedestres”, evitando sérios acidentes naqueles arredores. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE 
OLIVEIRA,  reportando-se à poda das árvores da Avenida Professor Adhemar Bolina, disse 
que representa inúmeras pessoas que lhe reclamaram a maneira com que foi feito o serviço. 
Falou que todos são unânimes com relação aos responsáveis pelo serviço, os quais 
poderiam errar nas primeiras árvores, mas não em toda extensão da avenida, contudo, ao 
serem questionados, respondiam que a árvore brotaria novamente. Questionou por que nem 
a Área de Meio Ambiente,  nem o COMTUR,  acompanharam a poda e lamentou que, todos 
comentam o caso, mas quando ele comenta, é considerado crítico de oposição. Acredita 
ainda que esta condição motivou o Sr. Prefeito Municipal a realizar uma reunião, na última 
sexta-feira, com os Vereadores mas, não o incluiu na lista. Diante deste fato, registrou que 
não quer mais convites para reunião e, sempre que julgar necessário, falará sobre os 
assuntos, os discutirá e, se for o caso, enviará documentos ao Ministério Público. Disse que, 
por enquanto, vem alertando os descasos que geraram problemas nesta cidade, como o 
transporte indevido de merenda escolar, poda errada de árvores e falta de sinalização entre 
outros. Lamentou que, todos os Vereadores e demais munícipes falam de tudo, mas, 
quando ele comenta, alegam oposição, contudo, esclareceu que não é assim e até  acredita  
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que, muitas vezes, a oposição é burra, porém, ele se considera apenas um representante 
do povo, que ouve suas reivindicações e as apresenta em forma de documentos,  sem 
medo de se manifestar, porque acredita que cada caso que é trazido até seu gabinete é 
para ser verificado e confirmado os fatos. Questionou por que o COMTUR não se 
manifestou sobre as podas de árvores que ficaram feias e geraram protestos, completando 
que, talvez, por não envolver dinheiro. Enfatizou que não é perseguidor, mas alerta os fatos 
através dos seus documentos, entretanto, não entende por que a Administração Municipal 
não elaborou um cronograma para atender o pedido dos moradores que pretendiam uma 
parceria para melhorar a estrada rural que é de todos. Relatou ainda que, nesta manhã, 
constatou que um caminhão e uma máquina da frota pública, pararam numa rua, de onde 
desceram três funcionários e o produto foi descarregado no local, sem qualquer sinalização, 
expondo pedestres, motoristas e motoqueiros aos riscos desta situação, gerando imediatas 
críticas dos que assistiam o fato. Lembrou que, nesta cidade, há pessoas competentes, que 
entendem desta e de outras áreas, mas, no serviço público, há vários contratados que não 
entendem e geram estes problemas que são alvos de críticas. Disse que, até entende que 
pode ser inexperiência,  mas as pessoas deveriam rever suas posturas, ouvir os reclamos e 
tentar consertar seus erros. Referindo-se ao Abrigo de Menores, cuja responsável – Dona 
Maria, estava presente nesta sessão, relatou que passou pelo local, às doze  horas do dia 
anterior a esta sessão, quando viu aquela senhora, sozinha,  tomando conta de sete 
crianças, sem poder almoçar com seus familiares, naquele Dia das Mães e, apesar de 
receber um mísero salário, menor que o Salário Mínimo. Questionou o por quê desta 
situação, diante de tantas promoções e distribuição de cargos na Administração Municipal, 
enquanto faltam funcionários naquele abrigo, situação que se resolveria com a transferência 
de alguns funcionários para que aquela funcionária não trabalhasse sozinha e, ao menos, 
tivesse a chance de almoçar dignamente, como merece todo trabalhador. Disse que 
bastariam mais dois funcionários para atender aquele Abrigo de Menores, valorizando assim 
o local e os atendidos, os quais merecem um serviço público digno. Declarou entender que 
muitas coisas não são realizadas da noite para o dia, mas, todos devem saber que há 
situação que não podem esperar, como o caso do Abrigo de Menores que, não sendo 
resolvida a falta de funcionários, acrescentou o orador: “levarei ao conhecimento da Juíza e 
do Promotor”. Enfatizou a necessidade de também analisar melhor os dispositivos do ECA – 
Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como a situação dos abrigados que completam 
maioridade, ou seja, dezoito anos, pois há casos de menores que, atendidos naquele 
abrigo, após esta idade, voltou à sociedade e se envolveu com drogas. Por fim, 
aproveitando a presença do Secretário Municipal de Esportes, nesta sessão, sugeriu uma 
parceria para atender os assistidos do Abrigo de Menores, propondo que, por algumas 
horas, dos finais de semana, designe um professor da área para realizar atividades de lazer 
com eles, seja no próprio abrigo ou acompanhando-os no trecho de lazer da Avenida 
Professor Adhemar Bolina. O VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR 
iniciou agradecendo o Deputado Ricardo Montoro, filho do ex-Governador do Estado, 
Franco Montoro, que esteve visitando Salesópolis nesta tarde, propondo parceria para 
resolver vários problemas locais, dentre eles, a questão da compensação financeira pelo 
fornecimento de água. Também agradeceu todos que  acompanharam   o   visitante,  o  qual 
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também  esteve  nesta  Casa  de  Leis, enfatizando a importância de bem atender todo 
aquele que propor parceria com este município. Prosseguindo, disse que esta Casa já 
aprovou o Plano Diretor, mas ainda não se efetivou como ele (o orador) gostaria, contudo, 
reconheceu que uma Lei Específica deverá regulamentar alguns assuntos. Citou como 
exemplo, a necessidade de definir o tamanho do lote, do bairro residencial entre outras, 
mas, para resolver a questão da moradia será necessária esta Lei Específica, sem a qual, 
de nada valerá o Plano Diretor. Informou que a Região do ABC já aprovou sua Lei 
Específica mas, na nossa Região do Alto Tietê, conforme disse o Prefeito Mogiano Marco 
Bertaiolli, o Sub-Comitê foi inoperante e não avançou em nada nesta questão. Diante destes 
fatos, disse o orador que pretende apresentar um Requerimento, na próxima sessão, 
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal que informe a quantas anda a elaboração desta Lei 
Específica, e se os Vereadores podem colaborar de alguma forma para acelerar o processo. 
Reconheceu que o Plano Diretor foi bom, mas também sabe que, se a Lei Específica não 
for elaborada, perderá sua validade e os problemas perdurarão. Disse que também está 
envolvido na solução das questões pertinentes à CIP – Contribuição para Iluminação 
Pública, pois muitos munícipes reclamam a falta de iluminação em vários locais, dizendo 
que contribuem com três reais nas suas contas de energia mensal, mas “não têm 
iluminação na porta de casa”. Lembrou que, na época que o projeto relativo a esta 
contribuição foi aprovado neste Legislativo, muitos proprietários não pagavam o IPTU – 
Imposto Predial e Territorial Urbano, e os que pagavam, arcavam com todas as despesas 
públicas e, com a CIP, os custos da iluminação pública foram divididos com todos, inclusive 
com os que não pagam o IPTU. Comentou que esta contribuição ainda causa controvérsias 
porque a sobra desta arrecadação deveria ser utilizada para implantar luminárias nos locais 
ainda escuros, contudo, ninguém sabe quanto o município arrecada e quanto repassa à 
empresa concessionária, o que deve ficar claro para então saber da possibilidade de investir 
e ampliar este projeto, questionamentos que serão alvo de um Requerimento que pretende 
apresentar na próxima sessão. Quanto à poda das árvores da Avenida Professor Adhemar 
Bolina, citada pelo orador que o antecedeu, disse que, embora não seja “expert” no assunto, 
também não gostou do resultado do trabalho. Igualmente os demais Vereadores, ouviu 
muitas críticas acerca do serviço, contudo, disse que todos devem lembrar que, quando do 
plantio dessas árvores, os responsáveis de então não sabiam a proporção que elas 
tomariam. Lembrou que, a cada poda realizada, a gestão anterior enfrentou vários 
problemas com denúncias aos órgãos ambientais, portanto, acredita que a atual gestão 
tenha adotado uma postura de limpeza, não acreditando seja um corte indevido mas, se foi, 
deverá arcar com as responsabilidades. Enfatizou que o benefício maior foi a limpeza da 
avenida, contudo, todos sabem que várias árvores estão condenadas com as ervas de 
passarinho, necessitando de manutenção constante.  Quanto ao cronograma de máquinas, 
disse que é uma reclamação antiga, que acredita não seja possível diante dos imprevistos 
que requerem socorro emergencial e a existência de apenas uma máquina. Informou que, 
pelos lados do Pinheirinho, a estrada está quase completa, e que a máquina já passou 
pelas Estradas do Serrote e da Petrobrás, mas continuam trabalhando apesar de não 
conseguir ainda concluir os serviços porque é pouca máquina para muita estrada. Disse 
acreditar que todos têm razão quando reclamam, contudo,  ele  também  apresenta diversas  
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reclamações e gostaria que seus pedidos fossem atendidos, mas não o são como os dos  
demais Vereadores, pois, não tem privilégios diante dos demais. Concordou que são 
necessários organização e cronograma para que os Vereadores não passem vergonha 
perante a população, portanto, muita coisa deve mudar, mas, que também todos devem 
reconhecer que muito do que não se resolveu em quatro anos, não se resolveria em apenas 
quatro meses. Finalizando, declarou-se bom crítico, daqueles que não olha somente para o 
Partido, mas reconhece o que é errado e o que é certo, "doa a quem doer”, portanto, será 
sempre parceiro de todos com sempre foi, para tudo quanto for bom para o município. O 
VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES, reportando-se à manifestação do orador que o 
antecedeu, disse concordar que ninguém deve ter privilégios, mas é necessário que hajam 
prioridades e responsabilidades assumidas, o que evitaria demora de três meses para 
atender um simples pedido. Enfatizou que, para atender tais pedidos, deve ter maquinário, 
boa vontade e responsabilidade de marcar e cumprir com o serviço prometido, pois parceria 
não se valoriza e se faz apenas com deputado e senador, conforme enalteceu seu 
antecessor, mas também a própria comunidade e em benefício de todos. Disse que esta 
parceria com a comunidade deve ser valorizada e não aceitará desculpas de que esta 
gestão dura apenas quatro meses justificando que a situação do município fique “à Deus 
dará”. Comentou que a reunião realizada entre Vereadores e Prefeito, para a qual também 
não foi convidado, estiveram representantes do DER – Departamento de Estradas e 
Rodagem, esperando que tenham discutido acerca do acostamento ou da falta deste, nas 
obras da Estrada Salesópolis-Pitas. Ressaltou a necessidade de tomar providências porque 
a falta de acostamento expõe os pedestres à riscos de atropelamento, tanto que, 
recentemente,  quase presenciou o atropelamento de um motoqueiro que estava parado no 
pequeno espaço que nem pode ser considerado um acostamento. Quanto à manifestação 
do Prefeito Adilson, quando esteve nesta Casa de Leis, há quinze dias, referindo-se ao 
Plano de Carreira, dizendo que não enviaria um “enlatado” para deliberação, disse que 
poderia ter elaborado um bom plano, já que teve tempo para enviar um projeto criando 
vários cargos. Informou que no referido projeto não constava revisão de salário para os 
funcionários que recebem valores inferiores a um Salário Mínimo, como o caso da Dona 
Maria do Abrigo de Menores, citado pelo Nobre Par Claudinei.  Disse que, na verdade, 
espera que o Sr. Prefeito Municipal encaminhe a esta Casa um projeto justo e, se tem 
assessoria, que lhe solicite a elaboração deste Plano de Carreira, com a maior brevidade 
possível, antes que mais funcionários recebam salários inferiores ao Salário Mínimo, 
situação que não é justa, especialmente, quando o empregador tem tempo para elaborar e 
enviar um projeto que melhora a situação salarial de funcionários recém-contratados. Por 
fim, lamentou constatar que somente os “puxa-sacos”, os funcionários apadrinhados 
politicamente, sejam beneficiados, enquanto os que realmente trabalham não são 
valorizados. Passando a presidência ao Vice-Presidente, Ver. Sebastião Rodrigues de 
Campos Júnior, o VER. PEDRO DA FONSECA declarou-se sensibilizado com os 
problemas relativos à falta de segurança neste município, lembrando que, na semana 
passada, aconteceu um roubo na Banca de Jornais, outro no Distrito dos Remédios e, 
dentre outros, nesta data, ainda aconteceu a tentativa de roubo no Posto de Atendimento da 
Nossa Caixa, na rua deste Legislativo.  Diante  de  tais  fatos,  ele  e  os Vereadores  Sérgio  
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Feliciano e Vanderlon estiveram em São Paulo, nesta data, reunidos com o Senador Romeu 
Tuma, que fez carreira e sempre foi atuante na área de segurança pública do Estado, 
pedindo providências para Salesópolis. Na oportunidade, solicitaram todo tipo de medida, 
desde aqueles que evitam o roubo de uma galinha até o de um banco, bem como para 
melhoria da ronda escolar. Neste último caso, comentou que, há um mês, na hora do seu 
almoço, tem notado que, em frente às Escolas Mestra Henriqueta e Professora Olga Chakur 
Farah, por ser horário de entrada e saída de alunos, aglomeram-se grande número de 
estudantes sem o acompanhamento de qualquer policial, fato que se repete em frente às 
unidades escolares do Jardim Nídia. Quanto àquele bairro, solicitou ao Sr. Prefeito 
Municipal, através de Indicação, que determine a limpeza do espaço denominado 
“Franciscão”,  para que os alunos da Escola Estadual Professora Rosa Maria de Souza 
utilizem o portão dos fundos, minimizando o movimento naquele trecho da frente que já se 
localizada próximo a um Depósito de Lenha e a bifurcação de acesso para três municípios, 
portanto, com enorme fluxo de veículos de pequeno e grande porte. Também citou como 
questão de segurança, a colocação de várias luminárias em pontos escuros da cidade, 
contudo, freqüentemente a resposta se fixa na falta de verba. Disse que também esteve 
com assessores de outros deputados, solicitando apoio para incluir o Bairro do Bragança 
em todos os itinerários dos ônibus da Empresa Júlio Simões, responsável pelo transporte 
intermunicipal. O orador declarou-se indignado com a Administração Municipal, pois um 
munícipe lhe contou que, ao requerer informações sobre o Projeto Minha Casa – Minha Vida 
no prédio da Prefeitura, foi atendido por um Advogado que lhe respondeu que esta matéria 
depende dos Vereadores assinarem um projeto de criação de cargo. Lamentou a resposta 
inverídica, dizendo que os Vereadores apresentam reivindicações desde janeiro e, portanto, 
há quatro meses, não são atendidos, enquanto o Sr. Prefeito Municipal envia um projeto nos 
últimos quinze dias e quer urgência, atribuindo responsabilidades que não cabem aos 
Vereadores. Reclamou a resposta daquele advogado da Administração Municipal, fato que 
faz com que os munícipes venham a esta Casa de Leis, cobrando atitudes dos Vereadores 
e lhes atribuindo responsabilidade que não lhes cabe.  Enfatizou que a insistência pelo 
Plano de Carreira é para atender vários problemas que arrastam há anos, portanto, ajudará 
também o Sr. Prefeito Municipal a solucionar casos que estão paralisados por falta de 
funcionários e outros, de funcionários que recebem salários inferiores ao Salário Mínimo. 
Ressaltou que os Vereadores não estão nesta Casa de Leis passando tempo ou brincando, 
portanto, esperam que, quando um munícipe pedir informações na Prefeitura Municipal, que 
os funcionários à prestem corretamente, em especial, quando se referirem a esta Casa de 
Leis. O Presidente Interino, Ver. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior justificou a 
falta de funcionários em vários setores, devido ao término de contrato com o Projeto Frente 
de Trabalho e Consórcio, citando como exemplo o caso do Abrigo de Menores, onde 
contava com outros colaboradores. Disse da necessidade de se levantar o número de 
funcionários necessários nos mais diversos setores da Administração Municipal e conhecer 
os motivos pelos quais não foram substituídos ou outros novos não foram contratados. 
Acredita que, desta forma, evitaria comentários e críticas que não se contrata porque não 
quer, bem como seria o início de uma discussão para encontrar algumas alternativas.   
Retomando a  presidência,  o  titular VER. PEDRO DA FONSECA, constatando não haver  
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mais oradores inscritos e 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 11 de Maio de 2009. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  : 
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
18 de Maio de 2009.  


