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 ATA DA 13ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 25 de Maio de 2009 - 1º Período da 15ª Legislatura.  Aos 
vinte e cinco dias do mês de Maio do ano dois mil e nove, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Décima 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 as ausências dos Vers. Claudinei José de Oliveira e 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 sete 
votos, ou seja, unanimidade dos presentes. 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: MENSAGEM Nºs 1039 e 1041/09 do Poder Executivo, 
encaminhando, respectivamente, os PROJETOS DE LEI Nºs 005 (Dispõe sobre 
incorporação de Abono aos Servidores Municipais, inativos e pensionistas e dá outras 
providências); e 006/09  (Declara de Utilidade Pública Municipal a União dos Moradores e 
Proprietários do Bairro do Ribeirão do Pote e Barro Amarelo e dá outras providências) – 
desps.: Aguarde-se os pareceres das comissões competentes; REQUERIMENTOS 
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 066 – Informar se há funcionários da Secretaria de 
Educação deslocados para outras Secretarias Municipais, que continuam recebendo com 
recursos do FUNDEF, dos Vers. Claudinei José de Oliveira e Vanderlon Oliveira Gomes; e 
067/09 - Informações diversas acerca do Programa Minha Casa Minha Vida do Governo 
Federal, do Ver. Agnaldo Bueno – desps.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES 
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 178 - Envidar esforços junto à Secretaria Estadual 
de Saúde, objetivando ampliar o atendimento médico na especialidade de Neurologia e, se 
isso não for possível, determinar estudos objetivando a contratação municipal, do Ver. 
Vanderlon Oliveira Gomes; 179 - Determinar ao Setor de Obras, realizar o reparo necessário 
ou troca da tampa do bueiro, localizado ao lado da Igreja Evangélica da Dona Roseli, na 
Rua São Simão, Distrito dos Remédios, dos Vers. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá e 
Angelino Rodrigues; 180 - Determinar às Secretarias Municipais de Obras, Educação e de 
Finanças, estudarem a possibilidade de realizar as obras preventivas sugeridas (aumentar o 
muro e colocar grade) na EMEI Professora Maria Aparecida Freire de Faria, que sofreu três 
tentativas de roubou, só neste ano, do Ver. Claudinei José de Oliveira e outros; 181 - 
Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, para que realize a poda das 
árvores ao longo da Estrada da Petrobrás, do Ver. Paulo Arouca Sobreira; 183 - Estudar a 
possibilidade de implantar o Projeto Caseiro para atender alguns próprios e unidades 
escolares municipais, a fim de zelar pelo patrimônio público e educacional local; 185 - 
Determinar aos Secretários e Diretores Municipais das Áreas de Turismo e Cultura, 
estudarem a possibilidade de realizar a Virada Cultural na Estância Turística de Salesópolis, 
ambas do Ver. Claudinei José de Oliveira e outros; e 184 - Solicitando ao Presidente da 
Câmara Municipal, agendar uma reunião com a Dirigente Regional de Ensino, para melhor 
esclarecer  as  questões  relativas  as  brigas  que  vêm ocorrendo nos portões das unidades 
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escolares estaduais e a recente invasão de uma delas, cujo invasor portava arma de fogo, 
bem como discutir outros problemas, buscando medidas para solucioná-los e evitando que 
tomem proporções mais graves e de difícil controle, também do Ver. Claudinei José de 
Oliveira e outros – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente; PARECER CFO Nº 009/09 
relativo ao BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, 
referente ao mês de Abril/09 – desp.: Aguarde-se o 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 Saúde: no valor de R$ 2.748,36 para Pagamento de 
Teto Financeiro de Vigilância em Saúde – TFVS (EX-TFECD) - competência 04/2009; e no 
valor de R$ 600,00 para o Pagamento de Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária – 
competência 04/2009 - 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 oralmente sua Indicação Nº 181, esclarecendo que a 
apresentou porque recebe inúmeras reclamações dos moradores da Estrada da Petrobrás 
que, constantemente, ficam sem energia devido à interferência das árvores na fiação 
elétrica. Também enfatizou a necessidade de fiscalizar os limites de plantio para evitar 
esses problemas em futuro próximo.  Aproveitou para registrar que vários munícipes 
reclamam a demora no atendimento pela Empresa Bandeirante Energias do Brasil, 
acreditando que, apesar desta cidade contar com um PAC - Posto de Atendimento ao 
Consumidor, provavelmente, a situação de monopólio do serviço prestado gere este mau 
atendimento. Acrescentou ainda que os moradores pagam pelos serviços prestados àquela 
empresa que, muito embora lance programas diversos, como o Projeto Luz da Terra, deixa 
à desejar no atendimento ao público, portanto, espera que reavaliem o atendimento e 
adotem medidas para melhorá-lo. O SR. PRESIDENTE declarou seu total apoio à 
necessária melhoria do atendimento no PAC da Empresa Bandeirante Energias do Brasil. O 
orador retomou e finalizou lembrando que, antigamente, bastava ligar ao Posto de 
Atendimento local para ser atendido, com brevidade, entretanto, depois de fechado e 
reaberto, os consumidores enfrentam problemas também com o atendimento via 0800 e, 
quanto aos pedidos apresentados no PAC local, acredita que a burocracia de  transmitir a 
uma central, que emite as ordens de serviço, causa esta demora e reclamação, concluindo 
que, em vez de simplificar, complicaram ainda mais a vida do cliente. O SR. PRESIDENTE 
disse que a Empresa Bandeirante Energias do Brasil é apenas mais uma das inúmeras 
empresas que prestam serviço nesta cidade e não atendem bem a população. 
Prosseguindo com a ordem de inscrição, concedeu a palavra ao VER. AGNALDO BUENO 
que iniciou justificando oralmente a Indicação Nº 180 que apresentou conjuntamente com os 
Nobres Pares Claudinei, Pedro e Vanderlon. Enfatizou que a referida unidade escolar sofreu 
três tentativas de roubo, só neste ano, necessitando de medidas preventivas urgentes. 
Relatou que os envolvidos chegaram a quebrar o bloco da parede da sala de aula para ter 
acesso à parte interna da escola, portanto, as medidas devem ser adotadas para proteger o 
patrimônio e a comunidade escolar. Finalizando, justificou oralmente seu Requerimento Nº 
67,  acrescentando que o apresentou porque, embora a Prefeitura Municipal esteja 
recebendo inscrições no prédio do Fundo Social, diversos munícipes procuram os 
Vereadores, questionando como funciona o programa.  O SR. PRESIDENTE, reportando-se 
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à manifestação do orador acerca da Indicação Nº 180, disse que não basta a preocupação 
com a educação, é necessário também preocupar-se com a segurança para a educação.  
Enfatizou que há um tripé preocupante – segurança, educação e saúde, objeto de várias 
proposições apresentadas, nas sessões semanais desta Casa de Leis, pelos Vereadores 
que esperam do Sr. Prefeito Municipal maior sensibilidade para que a solução seja 
priorizada. Concluiu lembrando e concordando com o Nobre Ver. Claudinei, quando disse 
que estes problemas devem ser tratados com tolerância zero, sendo esta a meta dos 
Vereadores deste Legislativo para com os problemas relativos ao tripé referido. Passando a 
presidência ao Vice-Presidente, Ver. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior, o VER. 
PEDRO DA FONSECA iniciou apoiando a Indicação Nº 184, dizendo que para a reunião 
solicitada, deve também convocar representantes do Conselho Tutelar, Polícias Militar e 
Civil, Promotoria Pública, Poder Executivo e Legislativo, além de alguns munícipes. 
Ressaltou que a situação está se agravando, a ponto de um motorista parar seu carro na 
rua para separar uma briga de alunos, durante o dia. Reportando-se à Indicação Nº 181, 
acredita seja falta de interesse em melhor atender, como já ocorre com outras empresas 
que “sugam” esta cidade, tais como a Sabesp, Cia. Suzano de Papel e Celulose, VCP – 
Votorantim Celulose e Papel, Telefônica, Petrobrás e DAEE – Departamento de Águas e 
Energia Elétrica do Estado.  Citou como exemplo o oleoduto da Petrobrás que atravessa o 
município, além das três barragens que utilizam água e terreno de Salesópolis, sem 
qualquer tipo de compensação financeira para os munícipes. Por fim, disse que está na hora 
de Salesópolis discutir o assunto e lutar por compensações, evitando que ao seu povo reste 
apenas os prejuízos. O SR. PRESIDENTE em exercício, Ver. Sebastião Rodrigues de 
Campos Júnior disse que, há muito, os Vereadores lutam pela compensação dos 
mananciais, entretanto, acredita seja necessária a união de outros municípios que 
enfrentam os mesmos problemas, para lutarem juntos e baseados na Constituição Federal, 
que determina a remuneração compensatória aos municípios engessados por leis, como a 
Lei de Proteção dos Mananciais, entre outras ambientais. Enfatizou que os Vereadores não 
devem se calar, mas cobrar dos deputados dos seus partidos, para que lutem pela 
regulamentação das leis compensatórias em benefício da população. Retomando, o orador 
sugeriu um “trabalho de beija-flor”, onde cada Vereador busca o apoio do seu deputado e 
juntos poderão evitar que Salesópolis sofra mais tarde, por exemplo, com falta de água.  Em 
aparte, o Ver. Paulo Arouca Sobreira disse que isto já é uma realidade, pois há vários 
salesopolenses que enfrentam problemas sérios com a falta de água, enquanto a grande 
parte de São Paulo é abastecida pelas águas local. Retomando, o orador disse que isto é 
uma ironia e, embora justifiquem que não há como levar água nos lugares altos, alegando 
problemas de nível, fazem tudo o que precisam para instalar torres e fios no Município. 
Sugeriu que, diante de uma solicitação para instalar torres, a Prefeitura local requeira, em 
contrapartida, a implantação de mais rede de água para atender maior número de 
munícipes. Por fim, disse que os moradores da Estrada da Barra é um exemplo desses, 
pois, há anos, vêm requerendo e sofrendo com a falta de água. Reassumindo a presidência 
e prosseguindo com a ordem de inscrição, o Sr. Presidente concedeu a palavra ao VER. 
VANDERLON OLIVEIRA GOMES que iniciou registrando as presenças dos Srs. Mauro dos 
Santos,  Presidente  da  Associação Comercial de Salesópolis,   e  Lílian  Gisele,  Secretária  
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Municipal de Assistência Social. Em seguida, justificou oralmente a Indicação Nº 184, que 
apresentou juntamente com os Nobres Pares Agnaldo, Claudinei e Sebastião, 
acrescentando que a reunião será de grande importância para discutir os problemas que 
vêm se agravando nos portões das escolas, esperando que compareçam representantes 
das Polícias Militar e Civil, Conselho Tutelar e Diretores das Escolas, a fim de evitar que um 
atribua o problema a outro, mas que se resolva e cada um assuma sua parcela de 
responsabilidade. Aproveitando a presença do Presidente da Associação Comercial, 
sugeriu-lhe participar também da citada reunião porque, conforme discutido reunião 
realizada nesta semana, com o Comandante Regional da Polícia Militar, Coronel Sales, 
alguns comerciantes também podem contribuir para minimizar esta problemática. Ressaltou 
que a participação de todos os segmentos será importante, pois as Polícias Civil e Militar 
alegam que sem o Boletim de Ocorrência não têm como agir, portanto, este fato será 
esclarecido e todos juntos poderão chegar num consenso de ações a serem adotadas. 
Também enfatizou a importância da participação do Prefeito Adilson, o qual, por exemplo, 
poderia disponibilizar funcionários para ajudar na segurança dos estudantes, ao menos, nos 
horários de entrada e saída. Disse que estes funcionários poderiam ser identificados com 
coletes, e tomar medidas para evitar acidentes com os veículos que trafegam nas 
proximidades, bem como coibir as brigas. Concluiu declarando acreditar que somente com o 
envolvimento de todos, os problemas serão resolvidos efetivamente. Referindo-se à 
Indicação Nº 183, que também apresentou com os Nobres Pares Claudinei e Pedro, disse 
acreditar que o caseiro inibirá ações de vândalos, zelando por todo patrimônio escolar. 
Justificou também a Indicação Nº 178, enfatizando que há carência nas mais diversas 
especialidades médicas, entretanto, a maior procura ainda é na área de neurologia, motivo 
pelo qual sugeriu a transferência de médico do Estado ou a contratação pelo próprio 
município. Enfatizou que os pacientes que têm procurado atendimento nesta especialidade 
são informados que há vaga somente para o mês de Agosto, portanto, daqui a três meses. 
Relatou o caso de uma pessoa que, procurando pelo atendimento, sem vaga na cidade, foi 
para Mogi das Cruzes, onde se diagnosticou uma fratura no crânio. Concluiu lamentando o 
fato e alertando que aquele diagnóstico, como muitos outros, se demorado por falta de 
atendimento, pode levar o paciente à óbito, portanto, é necessário resolver este sério 
problema de grande demanda e pequena oferta. Não havendo mais oradores inscritos, o Sr. 
Presidente passou para a ORDEM DO DIA e, conforme pauta publicada,  colocou em 
única discussão o PROJETO DE LEI Nº 001/09 (Dispõe sobre as diretrizes para elaboração 
da Lei Orçamentária para o exercício de 2010 e dá outras providências), de autoria do 
Poder Executivo, sem Parecer da comissão  competente. O VER. PAULO AROUCA 
SOBREIRA, Presidente da CFO – Comissão de Finanças e Orçamento, disse que esteve 
em reunião com os demais membros da Comissão, mas, deixaram expirar o prazo 
regimental sem apresentar p devido parecer. Afirmou que o projeto de lei não foi 
devidamente observado e, mediante esta situação, a comissão necessitaria de uma dilação 
no prazo. Justificou que este fato se deu porque o Nobre Par Agnaldo, membro da referida 
comissão, enfrentava problemas particulares que impediram a reunião da comissão. 
Finalizou reiterando o pedido para dilação do prazo para a comissão analisar a matéria. O 
SR. PRESIDENTE suspendeu a sessão para consultar o Assessor Jurídico da Casa  acerca  
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do requerido e, retomando os trabalhos, constatando a presença dos mesmos Vereadores, 
concedeu a palavra ao VER. PAULO AROUCA SOBREIRA para que esclarecesse melhor 
seu pedido. O orador, diante da situação, esclareceu que só lhe restava requerer o 
adiamento da votação da matéria, para a próxima semana.  Conforme disposto no Artigo 
161 combinado com o Artigo 185 do Regimento Interno da Câmara Municipal, o SR. 
PRESIDENTE submeteu o requerimento à votação, sendo aprovado por cinco votos 
favoráveis a dois contrários, dos Vers. Angelino Rodrigues e Vanderlon Oliveira Gomes. 
Aprovado o adiamento, o Sr. Presidente comunicou que a matéria será deliberada na 
próxima sessão e, não havendo mais pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia, passou 
para a EXPLICAÇÃO PESSOAL. Conforme livro de inscrição, concedeu a palavra aos 
Nobres Edis inscritos. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA parabenizou o Nobre Par 
Vanderlon pela manifestação acerca da Indicação Nº 184, lembrando que os demais 
Vereadores também estão trabalhando pela melhoria da área de segurança, merecendo a 
mesma congratulação. Apoiou também a manifestação do Sr. Presidente, que enfatizou a 
necessidade de priorizar o atendimento às áreas de saúde, segurança e educação, 
acrescentando que esse tripé é o eixo de sustentação para melhoria do município. 
Entretanto, ressaltou que, para haver melhor funcionamento, os responsáveis pelas áreas 
respectivas devem se valer do exercício de suas funções, para as quais recebem seus 
salários. Esclareceu que esta Casa de Leis vem cobrando severamente o uso das 
atribuições conferidas ao Chefe do Poder Executivo, para que este tome medidas que 
realmente melhorem as referidas áreas. Quanto aos serviços prestados pelas empresas 
Votorantim Celulose e Papel, Sabesp, Bandeirante Energias do Brasil e outras, concordou 
que o retorno ou compensação seja pequeno, mas, todos os Vereadores reconhecem que a 
cobrança dos munícipes é grande, portanto, todos devem se empenhar para buscar 
respaldo dos deputados, a fim de melhorar o atendimento aos clientes salesopolenses. 
Lembrou que, nos períodos de eleição, aparecem vários deputados oferecendo apoio, mas 
quando os Vereadores precisam de uma emenda, são poucos os que atendem, portanto 
necessário cobrar maior empenho de todos. Enfatizou a necessidade de dispensar as 
questões partidárias, mas fortalecer a composição dos nove Vereadores que buscam 
melhorias para o município, pois todos têm filhos e, como ele, devem zelar por melhor 
condição de vida atual e futura. Informou que Salesópolis sofreu um corte de quase trinta 
por cento no orçamento, portanto, os Vereadores devem buscar parcerias, independente de 
partido político, sempre no objetivo de evitar maiores prejuízos à população. Ressaltou 
ainda que todos os Vereadores estão empenhados em beneficiar o município e, embora 
muitas soluções não dependam deles, estão “correndo atrás” para trazer resultados 
concretos, evitando que, após quatro anos de mandato, o problema perdure e seja 
transferido para a nova gestão. O VER. ANGELINO RODRIGUES convidou todos os 
Vereadores e demais presentes a prestigiarem, junto de seus amigos e familiares, a Festa 
do Divino que será realizada no Distrito dos Remédios, no período de trinta e um de maio a 
sete de junho próximo. Enfatizou que é uma festa cristã, para toda família, com excelente 
programação, que merece ser conferida por todos. O VER. VANDERLON OLIVEIRA 
GOMES dirigiu-se ao Sr. Presidente, lembrando que, há duas semanas, foi requerido o 
agendamento  de  uma  reunião  com  a  comissão  de  regularização  dos   loteamentos   da  
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Prefeitura Municipal e está esperando a definição da data, sem a qual, espera a formação 
de uma comissão deste Poder Legislativo para solucionar os problemas. Lembrou que, 
segundo o próprio Sr. Prefeito Municipal informou, uma empresa foi contratada para fazer o 
levantamento de cargos e funções públicas e as situações de insalubridade que cada uma 
enfrenta, necessitando de acompanhamento dos Vereadores pela importância da questão. 
Como exemplo, acrescentou que há cozinhas de unidades escolares com problemas no 
piso, necessitando de vistoria, pois, segundo informações, tem sido a causa de queda de 
funcionários. Se comprometeu a fazer visitas nas diversas unidades escolares para 
confirmar a denúncia, convidando os Nobres Pares a acompanhá-lo, entretanto, adiantou 
que se constatar a necessidade de troca do piso, apresentará o pedido. Concluiu 
informando que uma funcionária que sofreu queda, numa das cozinhas escolares, apesar da 
gravidade do caso, enfrentou dificuldades para conseguir afastamento médico, portanto, 
mais um motivo para adotar medidas e evitar piores consequências. Parabenizou o 
Empresário Rafael de Faria, proprietário do Restaurante Fazenda, e demais organizadores 
do show do cantor Sérgio Reis, realizado no último sábado. Disse que, apesar de não ter a 
oportunidade de prestigiar, soube que foi um evento de primeira, muito bonito, que agradou 
todo público. Por fim, ressaltou que Salesópolis precisa de pessoas como tal empresário, 
que contribuam com o turismo, tragam mais eventos desse porte e, por todo o esforço e 
investimento. 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 25 de Maio de 2009. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  : 
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
1º de Junho de 2009.  


