
 

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA                    

TURÍSTICA 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 

 

  

 

 ATA DA 12ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 18 de Maio de 2009 - 1º Período da 15ª Legislatura.  Aos 
dezoito dias do mês de Maio do ano dois mil e nove, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Décima 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: MENSAGENS 
Nºs 1037 e 1038/09 do Poder Executivo, encaminhando, respectivamente os PROJETOS 
DE LEI Nºs 003 ( Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Esportes e Lazer e o 
Fundo Municipal de Esportes e Lazer e dá outras providências) – desp.: Às Comissões de 
Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento; e  004/09 (Altera o artigo 1º da Lei Nº 1140, 
de 25.10.1993, que dispõe sobre celebração de Termos de Convênio e de Aditamentos com 
o Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura e 
Abastecimento e dá outras providências) – desp.: À Ordem do Dia da presente sessão para 
única discussão e votação; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 
056 – Informar quanto a Administração Municipal arrecadou com o Projeto CIP – 
Contribuição para iluminação Pública, separadamente, nos meses de janeiro a abril/09 e 
quanto repassou, respectivamente, à concessionária responsável; 057 – Informar por quê, 
até o momento, não foram afixados os adesivos com telefone do Disque-Denúncia nos 
veículos oficiais e de transporte escolar do município, conforme dispõe a Lei Municipal Nº 
1536 de 17 de março de 2008, ambos do Ver. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior; 058 
– Prestar esclarecimentos sobre a realização das recentes podas nas árvores que margeiam 
o Rio Paraitinga e a Avenida Professor Adhemar Bolina; 059 – Informar quais são as 
medidas legais que estão sendo adotadas, visando a abertura de novo processo licitatório 
para Concessão do Serviço Funerário em nosso município, ambos do Ver. Claudinei José 
de Oliveira;  060 - Informar a quantas anda a elaboração da Lei Específica no sub-Comitê, 
também do Ver. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior; 061 - Informar as razões, 
justificando-as, para o descumprimento, até a presente data, da Emenda à LOMS Nº 018/08 
que determina remeter à Câmara Municipal, cópias reprográficas de todos os contratos, 
aditamentos, acordos, convênios, rescisões e nomeações de servidores, celebrados pela 
Administração Pública Municipal e suas autarquias; enviando-nos, de imediato, todos os 
documentos celebrados desde o início da atual gestão; 062 - Informar qual o prazo previsto 
para deslocar mais funcionários ao Abrigo de Menores, quantos serão e quais suas 
respectivas funções;  063 - Informar se existe um projeto e respectivo recurso para atender 
a Rua José Dionísio de Oliveira e, em caso positivo, qual o prazo para iniciar a obra, em 
caso negativo, qual a possibilidade de utilizar recursos provenientes do DADE, bem como 
requer ainda que informe quais medidas e quando foram adotadas para solucionar o 
problema que adiou referida  obra;   064 – Determinar  ao  setor  competente,  a elaboração 
                                                                                                                                                                       segue fls. 02 
 
 
 



 

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA                    

TURÍSTICA 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 12ª Sessão Ordinária, realizada em 18 de Maio de 2009.                                               FL. 02 
 
 
e envio para esta Casa de Leis,  de projetos e planilhas para documentar as reivindicações 
dos  moradores do Bairro José Cândido, a fim de darmos prosseguimento ao processo junto 
às Secretarias Estaduais, todos também do Ver. Claudinei José de Oliveira e; 065/09 - 
Informar se a distribuição da Merenda Escolar está regularizada e, em caso negativo, qual o 
motivo e quando será regularizada, do Ver. Pedro da Fonseca – desps.: Aprovados, 
encaminhe-se;    INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 146 – Interceder 
junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a colocação de uma luminária 
no poste Nº 1780 da Estrada  São  João,  Bairro da  Capela  Nova,  da  Verª. Deise 
Aparecida Corrêa Duque;  167 - Analisar e enviar à apreciação e deliberação desta Casa de 
Leis, o ANTEPROJETO DE LEI que anexa, dispondo sobre a criação do Fundo Especial da 
Procuradoria Jurídica do Município – FUNJURÍDICO, e dá outras providências, do Ver. 
Claudinei José de Oliveira e outros; 168 - Determinar ao Setor de Obras, fazer a roçada no 
acostamento da Estrada da Colônia Japonesa, mais conhecida como Estrada do Goto, que 
vai desde o Clube Alvor até a divisa de Biritiba Mirim; 169 - Determinar estudos objetivando 
a colocação de uma lixeira em cada esquina da cidade, ambas dos Vers. Angelino 
Rodrigues e Sérgio Aparecido Feliciano de Sá; 170 - Interceder junto à Empresa 
Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a colocação de uma luminária no poste 
localizado em frente ao Bar do Sr. Joaquim, Estrada do Serrote; 171 - Interceder junto à 
Empresa Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a colocação de uma luminária em 
frente ao Bar da Dona Dalice, ao lado da EMEF do Bairro do Serrote, na Estrada do Serrote, 
ambas dos Vers. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá e Angelino Rodrigues; 172 - Interceder 
junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a colocação de luminárias nos 
postes Nºs 2704-85, 11-00-85, 15-334 e 6226, todos localizados no Km 84,5 da Estrada 
Mogi-Salesópolis, em frente a um ponto de ônibus, também dos Vers. Angelino Rodrigues e 
Sérgio Aparecido Feliciano de Sá; 173 - Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias 
do Brasil, solicitando a mudança do poste que se encontra em frente a garagem da 
propriedade de Nº 142 da Rua Braz Torraga,  área central desta cidade, do Ver. Vanderlon 
Oliveira Gomes; 174 - Determinar ao setor competente, adotar as medidas necessárias 
visando a construção de uma cobertura no ponto de parada de ônibus existente no 
cruzamento das Estradas do Soarada com a do Bairro Ribeirão do Pote;  175 - Determinar 
ao setor competente, adotar as medidas necessárias visando a colocação de três luminárias 
nos Kms 11 e 12 da Estrada do Soarada, próximo à propriedade do Sr. Marcos Lima;  176 - 
Determinar ao Setor de Obras, incluir no seu cronograma, a manutenção da ponte de 
madeira existente na Rua Padre Manoel, todas do Ver. Claudinei José de Oliveira; e 177/09 
- Solicitando à Sabesp, adotar as providências necessárias visando a poda ou corte dos pés 
de eucalipto existentes na Estação de Tratamento de Esgoto do Distrito dos Remédios, do 
Ver. Pedro da Fonseca – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente; BALANCETE 
FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, referente ao mês de Abril/09 – 
desp.: À Comissão de Finanças e Orçamento; OFÍCIO Nº 002, da Associação dos Taxistas 
Autônomos da Estância Turística de Salesópolis, informando a composição da nova 
diretoria, composta pelo Presidente – Paulo Roberto Camargo de Souza, Vice-Presidente – 
Paulo César de Siqueira de Jesus, Secretário – Paulo David Alonso, 1º Tesoureiro – Elias 
Vieira de Macena, e 2º Tesoureiro – Benedito do Prado: COMUNICADOS  sobre a liberação 
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de recursos: do Ministério da Saúde: no valor de R$ 2.589,32 para Pagamento de Programa 
de Assistência Farmacêutica - competência 04/2009 - desps.:  Arquive-se,  Plenário ciente. 
Terminada a leitura, o Sr. Presidente concedeu a  palavra  aos  Nobres Edis inscritos.  O 
VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR iniciou justificando oralmente seu 
Requerimento Nº 56, acrescentando que a resposta deste será apresentada à população 
que reclama contribuir e não contar com a ampliação dos serviços de energia elétrica, 
portanto, querem saber em que se aplica o fundo e quando serão retribuídos.  Quanto ao 
Requerimento Nº 57, disse que os carros públicos já deveriam circular adesivados, pois a lei 
foi promulgada no ano passado para melhorar a segurança do município,  mas, por 
desconhecer a proteção do serviço Disque-Denúncia, por medo de denunciar e serem 
reconhecidos, muitos não colaboram para evitar graves ocorrências em nossa cidade. 
Dirigindo-se aos Nobres Pares, solicitou apoio para que a citada lei seja cumprida, 
esclarecendo ainda que o órgão receptor da denúncia tem como obrigação, cobrar uma 
resposta ou resultado da ação que foi gerada pela denúncia. Também justificou seu 
Requerimento Nº 60, enfatizando que a Lei Específica do Alto Tietê é de suma importância 
para efetivar o Plano Diretor pois, sem ela, as questões de loteamento e até de implantação 
de área industrial entre outras de grande importância para esta cidade, não se resolverão. 
Finalizando, disse que o Chefe do Poder Executivo deve cobrar do Sub-Comitê do Alto 
Tietê, a elaboração desta Lei, lembrando que todo trabalho e custos para elaboração do 
Plano Diretor será em vão e não poderá ser executado. O SR. PRESIDENTE, referindo-se 
ao Requerimento Nº 56, disse que todos os Vereadores vêm requerendo a colocação de 
várias luminárias, exatamente pela importância destas nas questões de segurança. 
Acrescentou que, embora a contribuição de cada pessoa seja pequena, a soma de todas é 
suficiente para atender os pedidos de iluminação, portanto, apóia a iniciativa do autor da 
propositura, Vereador Sebastião. Retomando com a ordem de inscrição, concedeu a palavra 
ao VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA que iniciou justificando seu Requerimento Nº 61, 
dizendo que cobra o envio de tais documentos para evitar que, a cada sessão, os 
Vereadores tenham que apresentar novos requerimentos solicitando documentos e 
informações que já são objetos da Emenda à LOMS Nº 18. Quanto ao Requerimento Nº 58, 
disse que questiona para evitar que se confundam poda com destruição, e que a mesma 
situação se repita em outras áreas da cidade. Acrescentou que esta Casa de Leis não pode 
e não ficará omissa à tais situações, nem tampouco aceitará justificativas como as já 
apresentadas, de que a poda foi daquela forma para acabar com as ervas de passarinho. 
Justificou os Requerimentos Nºs 63 e 64 e, destacando o de Nº 62, comentou que sua 
manifestação em tribuna, na sessão anterior, foi criticada pelo Diretor do Abrigo. Esclareceu 
então, que não se considera oposição como o descreveu aquele diretor que, se quisesse, 
estaria cumprindo sua função de defender e lutar para suprir as necessidades do setor que 
se responsabiliza, inclusive, ajudando a única funcionária que trabalhou naquele domingo 
do Dia das Mães. Também esclareceu que, visitou o abrigo como faz com outros setores e 
órgãos públicos e, sempre que julga necessário, apresenta os problemas para serem 
resolvidos.  Discordou da denominação de opositor a ele atribuída, justificando que, ainda 
nesta sessão, seria discutido e votado um projeto de lei, de autoria do Executivo, em caráter 
emergencial,  e  que,  sendo  benéfico  à  população,  receberá  seu voto favorável. Concluiu  
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ressaltando que, conforme for a resposta do Sr. Prefeito Municipal ao seu requerimento, 
relativo à situação do Abrigo de Menores,  tomará as medidas cabíveis para que o 
atendimento aos assistidos e o trabalho dos funcionários sejam dignos. Prosseguindo, 
declarou seu apoio ao Requerimento Nº 60, do Nobre Par Sebastião, considerando uma 
cobrança justa e necessária para sair das questões técnicas e partir para a prática real. 
Esclareceu que esta Lei Específica deve ser elaborada, com brevidade, porque os 
Deputados e Governador vão requerer urgência na sua deliberação, face à aproximação das 
eleições. Explicou ainda que esta lei adequará as construções, loteamentos, enfim, o futuro 
de Salesópolis, como a definição e localização de cemitério e escolas, conforme proposto 
no Plano Diretor. Elogiou a iniciativa do autor, propondo-se a colaborar no que for 
necessário, enfatizando a importância e a oportunidade de se resolver a situação, neste 
período eleitoral, e que, caso o Governo e Deputados não façam a parte que lhes compete, 
a população deve responder nas urnas. Informou ainda que os prefeitos dos municípios do 
Alto Tietê estão se reunindo e juntando seus Planos Diretores e informações necessárias 
para entregar à empresa que fará os ajustes à elaboração dessa Lei Específica. Por fim, 
dirigiu-se ao Sr. Presidente, solicitando-lhe conseguir junto à recém formada Associação dos 
Vereadores, a inclusão destes no sub-Comitê, com direito a voz e voto. O SR. 
PRESIDENTE lamentou que os próprios Vereadores, que deveriam ser os primeiros a tomar 
conhecimento das mais variadas decisões da Administração Municipal, muitas vezes, se 
surpreendem lendo notícias locais nos jornais. Diante deste fato, considera que o 
Requerimento Nº 61,do Ver. Claudinei, ajudará o próprio Poder Executivo a manter os 
Vereadores melhor informados e estes, a repassarem aos munícipes que sempre os 
questionam, os mais diversos assuntos relativos à administração pública. Quanto ao 
Requerimento Nº 58 do mesmo autor, o orador disse que há árvores que certamente não 
brotarão mais devido ao tipo de poda realizada e, ainda esclareceu que ao fazer tais podas, 
deveria ser aplicado um produto para evitar a degradação pelo tempo e chuva.  Não 
havendo mais oradores inscritos, o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA e, 
conforme pauta publicada, solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura do 
Requerimento de Urgência Especial Nº 002/09. Terminada a leitura, foi o citado 
requerimento submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade. Aprovada a urgência 
especial, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura dos 
Pareceres CJR Nº 004, CACIT Nº 001 e CFO Nº 008/09, todos recomendando a aprovação 
do Projeto de Lei Nº 004/09 (Altera o artigo 1º da Lei Nº 1140, de 25.10.1993, que dispõe 
sobre celebração de Termos de Convênio e de Aditamentos com o Estado de São Paulo, 
através da Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura e Abastecimento e dá outras 
providências), de autoria do Poder Executivo. Terminada a leitura, foi a referida matéria 
submetida à discussão. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA iniciou declarando seu 
voto favorável, conforme manifestado anteriormente. Enfatizou que esta postura demonstra 
que o fato de apresentar requerimentos e questionar atitudes do Prefeito Municipal ou ainda 
de ouvir críticas de certos diretores, não o impedirá, nem o influenciará nas decisões que 
toma, com responsabilidade, representando a população que o elegeu. Esclareceu que o 
Poder Executivo protocolou este projeto na quinta-feira, e que, seu trâmite entre as 
comissões deste Legislativo duraria no mínimo quinze dias, entretanto, face sua importância   
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já que trata-se de um convênio entre o município e o Estado para administrar a Casa da 
Agricultura local, a deliberação urgente é decisiva. Ressaltou que toda matéria que 
beneficiar o município, ainda que necessite de urgente decisão, poderá contar com seu 
empenho e defesa, mas, isso não significa que deixará de fiscalizar, pedir informações e 
adotar outras medidas que se fizerem necessárias. Àqueles que não participam das 
sessões desta Casa de Leis, mas ficam pelos cantos fazendo fofocas e denegrindo a 
imagem de pessoas sérias, o orador sugeriu participar mais e conhecer o trabalho do 
Legislativo para depois falar. Por fim, conclamou aos Nobres Pares pelo voto favorável à 
matéria em discussão, declarando novamente sua aprovação. Ninguém mais se 
manifestando, o Sr. Presidente submeteu o Projeto de Lei Nº 004/09 à votação, sendo 
aprovado por unanimidade. Não havendo mais pauta a ser tratada na presente Ordem do 
Dia, o Sr. Presidente passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL e, conforme livro de 
inscrição, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. SEBASTIÃO RODRIGUES 
DE CAMPOS JÚNIOR disse que sempre que esta Casa de Leis é convidada a participar de 
reuniões de associações de bairro, faz questão de se fazer presente e ele, especialmente, 
procura atender todos os convites para conhecer os problemas e ajudar, de alguma forma, 
na solução. Por infelicidade, no último sábado, disse que esteve numa reunião, no Bairro do 
Aterrado, de onde já foi morador e sempre participou dos eventos,  sem nunca destratar 
qualquer pessoa, mas foi tratado com falta de educação por uma pessoa que também 
participava. Esta pessoa questionava e pedia explicações acerca de interesses próprios, 
com o objetivo claro de fazer “picuinhas”, inclusive, interrompendo a manifestação do 
Prefeito e de outros Vereadores com colocações infelizes. O orador disse que todo 
Vereador não representa apenas a população que o elegeu, mas todos os munícipes, 
portanto, sempre que puder ajudar, continuará ajudando como sempre fez, mas, se a ajuda 
não estiver ao seu alcance, não atrapalhará. Corroborou com a manifestação do Nobre Par 
Claudinei, de que todo munícipe deve participar das sessões desta Câmara Municipal para 
conhecer os trabalhos realizados pelos Vereadores e então fazer seus comentários, não 
apenas fazê-los por dedução.  Quanto àquele munícipe que insultou a todos na reunião, 
cujas palavras prefere não repetir, antes de ir embora, justificou-se dizendo que aquele era 
“seu jeito de falar”. O orador enfatizou que, por honrar sua família e ter um nome a zelar, 
inclusive, na sua função pública, manteve a postura e ficou até o final da reunião, indo em 
seguida para casa, onde dormiu muito bem, acreditando que aquele cidadão não tenha 
sentido a mesma paz, já que saiu antes do seu término, puxado por sua esposa, que 
certamente percebeu que ele não deixou a democracia prevalecer. Disse que a citada 
reunião, embora proveitosa, não teve o resultado esperado diante dos problemas causados 
pelo citado munícipe, mas os Poderes Executivo e Legislativo se fizeram presentes e muito 
se discutiu em benefício da comunidade. Comentou que esteve com os Vereadores 
Angelino, Sérgio Feliciano e Paulo, além do Sr. Prefeito Municipal e outros na inauguração 
do Centro Comunitário da Vila Bragança, cuja obra foi iniciada na gestão anterior, graças ao 
Deputado Estadual Mozart Russomano, quem contemplou o município com uma emenda 
que viabilizou esta obra. Na oportunidade, disse que percebeu a necessidade de algumas 
adequações naquele espaço, como a limpeza da calçada e a proteção da vidraça para 
evitar  que  as  bolas  da  quadra  lateral  a  danifique  nos primeiros dias de uso. Enfatizou a  
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necessidade desta Casa de Leis conhecer todo projeto em andamento, desde o contrato, 
aditamentos e outros, a fim de acompanhá-la, propondo alterações no decorrer da obra e 
evitando problemas posteriores à conclusão. Disse que, se o Chefe do Poder Executivo quer 
uma parceria com esta Casa de Leis, deve mantê-la informada, conforme determina a 
Emenda à LOMS Nº 18 já citada. Por fim, disse que a transparência deve prevalecer em 
todas ações do Poder Público, principalmente, na execução das obras. O VER. CLAUDINEI 
JOSÉ DE OLIVEIRA comentou que, em resposta ao Requerimento Nº 40/09 que os 
Vereadores questionaram acerca do Plano de Carreira, o Sr. Prefeito Municipal informa que 
este assunto está sendo tratado como prioridade, tanto que já está formando uma 
comissão, composta por representantes de todos os setores da Administração Municipal. 
Espera que o Sindicato também integre esta comissão, para que sejam verificadas, 
inclusive, as trocas de funcionários nos vários setores. Também disse que, em resposta aos 
ofícios que entregou ao Ministro dos Esportes, quando em recente visita no município de 
Mogi das Cruzes, oportunidade em que solicitou apoio ao Projeto CAJU Futsal da 
Associação Caminhando Juntos e implantação do Programa Segundo Tempo daquele 
Ministério nesta cidade, o Chefe de Gabinete do Ministro enviou ofício informando o número 
dos respectivos protocolos cujos pedidos tramitam naquele Ministério. Informou também 
que, nesta data, oficiou o Prefeito Antonio Adilson e a Secretária Municipal de Saúde, 
acerca dos quatro itens pendentes para atender a construção da Unidade de Atenção 
Especializada em Saúde, cuja verba, no valor de duzentos mil reais, foi conquistada pelo 
deputado do PR, atendendo seu pedido e do Ver. Angelino Rodrigues. Alertou que o prazo 
para envio dos documentos que o deputado relacionou e que foi anexado àquele ofício, é de 
quinze dias e que, sendo expirado, este recurso tão importante será perdido, esperando que 
estas pendências simples sejam cumpridas. Elogiou a reunião realizada na última sexta-
feira, dia quinze, nesta Casa de Leis, organizada pela ARES – Associação dos Recicladores 
de Salesópolis, que contou também com a presença do Sr. Prefeito Municipal, Procurador 
Jurídico, Secretários e Diretores Municipais das áreas de meio ambiente, além dos 
Vereadores, Assessores Jurídico e Contábil deste Legislativo e várias outras pessoas com 
conhecimento profundo da área de reciclagem. Enfatizou que a oportunidade foi muito 
proveitosa porque foram debatidos assuntos que buscam melhoria para toda sociedade,  e 
também ficou claro o interesse da Administração Municipal em ajudar a ARES, abrindo 
ainda um caminho para discussão com outras associações parceiras do Poder Público. 
Ressaltou que, desta forma, cada um faz a sua parte, seja o Poder Executivo, o Poder 
Legislativo ou a sociedade organizada, união necessária e importante para que todos 
colham os bons e inevitáveis frutos. Parabenizou todos aqueles que participaram desta 
importante reunião, bem como aproveitou para parabenizar a Administração Municipal pelas 
obras que vem inaugurando. Enfatizou que os problemas relacionados às obras pendentes 
da gestão anterior devem ser resolvidos através da legislação, mas não se pode deixar 
obras inacabadas em prejuízo da população, como aconteceram com a quadra esportiva do 
“Franciscão”, as guias da Estrada da Aparecida e o Posto de Saúde do Bairro Fartura, entre 
outros.  Quanto às críticas que os Vereadores recebem, disse que todo aquele que fiscaliza 
é tachado de chato, mas estão cumprindo seus deveres de representar bem o povo e 
defender suas reivindicações. Disse que esteve comentando com um amigo, na última sexta  
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feira, que muitas pessoas foram candidatos à Vereador na última eleição, mas, poucos 
destes vieram à Câmara Municipal saber o que realmente acontece e o que fazem os 
Vereadores. Sabe, contudo que, daqui a quatro anos, retornam à candidatura sem fazer 
como alguns poucos que participam das sessões desta Casa de Leis, a quem parabenizou 
porque, embora não sendo eleitos, fazem questão de participar do processo demonstrando 
serem verdadeiramente interessados pela comunidade e seus problemas. Disse que o 
mérito deve ser dado a quem tem, não sendo este o caso do candidato que nunca vem às 
sessões e ficam reclamando e criticando, demonstrando que não estão interessados, senão 
em fazer fofocas nas esquinas. Disse entender que nem todos os candidatos podem 
participar das sessões, mas, é estranho que dos setenta,  apenas três ou quatro possam, 
enquanto os demais, com raras exceções, fiquem apenas no “diz-que-diz-que”, jogando um 
contra o outro, enquanto deveriam participar de conselhos, associações de bairros ou outras 
entidades, demonstrando seu real interesse pelo bem de Salesópolis. Lamentou que muitos 
destes ainda falam que fazem isso por amor à cidade, enfatizando o orador que, quem 
realmente ama, faz algo de bom, apesar de existirem diferenças. Por fim, enfatizou que 
realmente há diferenças no que se refere ao amor à Salesópolis, pois, há quem possa dizer 
que ama esta cidade igual a ele (o orador), mas, mais que ele, ninguém a ama.  O VER. 
VANDERLON OLIVEIRA GOMES iniciou parabenizando a ARES – Associação dos 
Recicladores de Salesópolis pela reunião realizada nesta Casa de Leis, especialmente, por 
convidar pessoas com conhecimento da área, esperando que se cumpra o que foi 
combinado pela Administração Municipal, que é ajudar, de fato, aquela entidade tão 
importante para Salesópolis e seu meio ambiente. Dirigindo-se ao Sr. Presidente, solicitou-
lhe determinar aos membros da COSPES – Comissão de Obras, Serviço Público, Educação 
e Saúde que acompanhem as obras da Creche Municipal,  pois, segundo denúncias, há 
cinco meses desta gestão, a obra não se inicia e há material, como por exemplo cimento, 
que está se perdendo, novamente em prejuízo da população.  Disse esperar que esse 
material perdido não seja dívida dobrada para os salesopolenses, mas, para a empresa 
responsável pela obra, a qual deve ser acionada pela Administração Municipal. Declarou 
sua intenção em acompanhar as diligências da COSPES, enfatizando a importância de se 
agilizar esta obra, motivo pelo qual as crianças estão alojadas no prédio da antiga 
Rodoviária Municipal que é muito apertado, além de estarem expostas ao perigo do trânsito 
constante de ônibus naqueles arredores. Comentou que esteve, juntamente com os 
Vereadores Pedro – Presidente, Agnaldo e Sérgio Feliciano, em reunião com 
representantes da Empresa Júlio Simões, no Gabinete do Prefeito Adilson, oportunidade em 
que solicitaram soluções para alguns problemas apresentados pelos usuários e os 
representantes daquela empresa se comprometeram a tentar solucioná-los. Disse ainda o 
orador que, para sua surpresa, no dia seguinte, dois funcionários daquela empresa 
estiveram em seu gabinete para discutir e avaliar melhor seu pedido e de outros 
Vereadores. Entretanto, dado o retorno tão rápido e inesperado, não tendo disponibilidade 
de um tempo maior para atendê-los e apresentar e relacionar todos os problemas trazidos a 
esta Casa, solicitou ao Sr. Presidente o agendamento de uma reunião com os Vereadores 
para juntos levarem os técnicos daquela empresa a tomarem as  decisões necessárias. 
Esclareceu que um dos casos a ser estudado é a  implantação  de  um  ponto inicial-final de  
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ônibus, no Bairro Fartura, entretanto, ao citá-lo àqueles técnicos, lhe alertaram que isso será 
uma grande dor de cabeça,  porque os ônibus começam a circular muito cedo e param 
muito tarde, o que gerará reclamações. Diante deste alerta, o orador espera que o Sr. 
Presidente agende também uma reunião com a comunidade do Bairro Fartura, ou 
representantes dela, para decidirem juntos o que é melhor, porque a Empresa Júlio Simões 
disse que poderá atender, contudo, a comunidade é quem deve decidir. Informou que 
pretende apresentar proposição para melhorar a sinalização na cidade e pintura das 
lombadas, lembrando que, na gestão passada, muito se falou, durante a campanha 
eleitoral, que o radar dava um prejuízo de quinze mil reais aos cofres públicos, mas, 
continua funcionando, após cinco meses desta gestão; então, disse que pretende saber o 
que realmente acontece, já que o valor arrecadado deveria ser investido na sinalização. Na 
referida proposição, também pretende questionar se há lucro ou prejuízo, com seus devidos 
valores, bem como se a promessa de desativação deste radar será realmente cumprida ou 
seu funcionamento será mantido. Lembrou que, em época de campanha política, os 
candidatos ao cargo de Prefeito usam o radar como símbolo de campanha, desde eleições 
passadas, prometem que vão desativá-lo e, tão logo assumem, esquecem o prometido, 
portanto, este documento servirá para justificar esta situação. Por fim, disse esperar que 
seja feito o que for melhor para o povo, alertando que, as lombadas sem pintura são 
prejudiciais ao trânsito e, seja com recurso do radar ou não, este serviço deve ser realizado 
com brevidade. Não havendo mais oradores inscritos, o SR PRESIDENTE comunicou os 
Nobres Vereadores que ficou agendada, para o próximo dia vinte e um, quinta-feira, às dez 
horas, uma reunião nesta Casa de Leis, com o Coronel PM Sales, Comandante Regional da 
Polícia Militar, esperando contar com a presença unânime. 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 18 de Maio de 2009. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  : 
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
25 de Maio de 2009.  


