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 ATA DA 16ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 15 de Junho de 2009 - 1º Período da 15ª Legislatura.  Aos 
quinze dias do mês de Junho do ano dois mil e nove, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Décima Sexta 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 1043, 1044, 1045, 1046 e 1047/09 do Poder Executivo, encaminhando, 
respectivamente,  os PROJETOS DE LEI Nºs  010 (Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Salesópolis a receber recursos do Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria 
de Estado de Economia e Planejamento, tendo como objeto a Iluminação Pública);  011 
(Autoriza a Prefeitura Municipal de Salesópolis a receber recursos do Programa de Trabalho 
do Fundo de Melhoria das Estâncias tendo como objeto Projeto de Revitalização e 
Reurbanização de Vias e Áreas Públicas – DADE 2009); 012 (Autoriza a Prefeitura 
Municipal de Salesópolis a firmar convênio com a Secretaria de Estado de Planejamento, 
tendo como objeto a 2ª Etapa da Reforma e Ampliação do Centro Municipal de Convivência 
Infantil “Dona Teresa Feital”); 013 (Autoriza a Prefeitura Municipal de Salesópolis a firmar 
convênio com a Secretaria de Estado de Planejamento, tendo como objeto a Reforma e 
Ampliação do Abrigo Provisório para Crianças e Adolescentes – Professora Yedda Maria 
Silva de Faria); e 014/09 (Autoriza a Prefeitura Municipal de Salesópolis a firmar convênio 
com a Secretaria de Estado de Planejamento, tendo como objeto a 1ª Etapa da Construção 
da Creche no Distrito Nossa Senhora dos Remédios); OFÍCIO Nº 410/09 do Poder 
Executivo, encaminhando Projeto de Lei substitutivo ao PROJETO DE LEI Nº 005/09 
(Dispõe sobre incorporação de Abono aos Servidores Municipais, ativos, inativos e 
pensionistas e dá outras providências) – desps.: Aguarde-se os Pareceres das comissões 
competentes; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 077 – Verificar 
junto à Gerência da Agência do Banco Santander desta cidade e nos informar, quais as 
justificativas para a constante falta de dinheiro no seu Caixa Eletrônico, do Ver. Paulo 
Arouca Sobreira; 079/09 – Informar sobre os projetos, obras e investimentos que o 
município deverá, a curto prazo, realizar no trecho que fica neste município da denominada 
“Estrada da Petrobrás”; e 078/09 – Solicitando ao Secretário de Esportes, Lazer e Turismo 
do Estado de São Paulo, informações acerca da inserção da Estância Turística de 
Salesópolis no PROJETO NAVEGA SÃO PAULO, ambos do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes 
– desps.: Aprovados, encaminhe-se;  INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal 
Nºs: 207 – Envidar esforços, adotando as providências que se fizerem necessárias junto ao 
Comando Estadual ou até Federal do Exército Brasileiro, objetivando a implantação de uma 
Unidade do Tiro de Guerra em nosso município; 208 - Determinar ao setor competente,  
estudos  objetivando   a   criação  do  Conselho  Municipal  da  Mulher  nesta cidade, ambas 
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do Ver. Paulo Arouca Sobreira; 209 - Envidar esforços junto à Secretaria de Assistência 
Social, objetivando agregar outras secretarias municipais, para que juntas promovam a 
sintonia entre os interesses da sociedade e as vocações econômicas locais e regionais, 
abrindo espaços no mercado de trabalho para os jovens na faixa etária entre 15 e 24 anos 
de idade e, paralelamente, adotando ações que os favoreça nas diversas áreas citadas; 210 
- Determinar ao setor competente, realizar estudos e envidar todos os esforços possíveis 
objetivando a criação da Guarda Noturna Municipal, conforme dispõe a Lei Municipal Nº 
844/85; 211 - Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a 
colocação de um poste com luminária entre os Nºs 82 e 83 da Rua Fernando Febeliano da 
Costa Filho, Bairro Totozinho Cardoso, todas do Ver. Pedro da Fonseca; 212 - Determinar a 
troca das correntes das balanças do parquinho da EMEI Professora Maria Aparecida Biasoli; 
213 - Determinar ao Setor de Obras a reforma do telhado e forro da cozinha da EMEF do 
Bairro da Nascente, bem como a manutenção ou troca das peças hidráulicas do seu 
banheiro feminino,  ambas do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes – desps.: Encaminhe-se, lidas 
no Expediente; PARECERES CJR Nº 007 e CFO Nº 011/09, ambos recomendando a 
aprovação do Projeto de Lei Nº 009/09 (Dispõe sobre a ampliação da licença maternidade e 
da licença paternidade dos servidores/funcionários públicos da Estância Turística de 
Salesópolis e dá outras providências), de autoria do Poder Executivo – desps.: Aprovados 
como peças acessórias; BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, referente ao mês de Maio/09 – desp.: À Comissão de Finanças e 
Orçamento;  COMUNICADO do Banco do Brasil que,  a partir do próximo dia vinte e nove, o 
atendimento do Posto Bancário desta cidade será limitado às terças e quintas-feiras, das 
doze às dezesseis horas, pois, em decorrência da aquisição do Banco Nossa Caixa, estão 
avaliando a implantação de unidade de atendimento em ambiente externo, cujo processo 
será finalizado somente no primeiro semestre de 2010; COMUNICADOS sobre a liberação 
de recursos: do Ministério da Saúde: no valor de R$ 2.589,32 para Pagamento de Programa 
de Assistência Farmacêutica Básica - competência 05/2009 – 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 208, dizendo que a apresentou para atender os constantes casos de agressão 
e violência doméstica envolvendo mulheres. Acrescentou que alguns casos de Salesópolis 
são encaminhados para Mogi das Cruzes, face à deficiência estrutural desta cidade para 
apoiar as mulheres vítimas de todo tipo de violência. Quanto à Indicação Nº 207, disse 
acreditar que a Unidade do Tiro de Guerra proposta colaborará na formação dos jovens 
salesopolenses, bem como lhes garantirá mais uma opção profissional,  seguir carreira nas 
Forças Armadas. Justificou ainda seu Requerimento Nº 77, enfatizando a necessidade de 
bem atender tanto munícipes quanto turistas, portanto, o objetivo dos questionamentos visa 
a melhoria dos serviços oferecidos por esta Estância Turística.  O SR. PRESIDENTE 
informou que  conversou com o Delegado Regional da Junta Militar, que esteve presente no 
dia anterior a este, nas festividades comemorativas ao Dia do Pracinha Salesopolense, 
quem lhe explicou que, para implantar uma Unidade do Tiro de Guerra é exigido que a 
cidade some, no mínimo, cinqüenta mil habitantes. Entretanto, aquele Delegado mesmo 
sugeriu a união das cidades vizinhas  de  Biritiba Mirim,  Santa Branca   e  Guararema  para  
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atender esta exigência. Ressaltou que os cento e oitenta jovens que estiveram naquela 
solenidade, participando da Cerimônia de Juramento à Bandeira e para receber seus 
certificados de dispensa do Exército Brasileiro, justificam esta necessidade, pois é um 
número bastante alto que justifica a adoção de medidas pelo Poder Público. O orador 
concluiu confirmando que o Comandante do Exército Brasileiro, que esteve na cidade 
fazendo manobras, no período de um a dez deste mês, também sugeriu a união das 
mesmas três cidades citadas quando ele (o orador) questionou sobre os requisitos para tal  
implantação. Retomando a ordem de inscrição, o Sr. Presidente concedeu a palavra ao 
VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA que iniciou reportando-se ao Projeto de Lei Nº 12, 
dizendo que não se trata de uma segunda etapa da reforma e ampliação do prédio da 
Creche Municipal,  pois foi ele quem conseguiu o recurso alvo da proposição, junto ao 
Deputado Estadual Estevam Galvão de Oliveira. Lembrou ainda que, na sessão anterior, já 
apresentou requerimento solicitando informações acerca das obras daquele prédio e 
solicitando providências contra as denunciadas depredações, resultante do abandono do 
local. Quanto ao Projeto de Lei Nº 13, disse esperar que a Administração Municipal estude 
melhor a área para a qual pretende transferir o Abrigo Provisório de Menores, porque o local 
é bastante afastado da área central e, se atualmente, já enfrenta problemas com a falta de 
funcionários, como serão resolvidos alguns problemas, como por exemplo, para levar e 
buscar os internos para a escola, médico e outros. Disse que com a distância maior os 
problemas também serão maiores, portanto, sugeriu estudarem a possibilidade de instalar 
referido abrigo em local mais próximo da área central. Com relação ao Requerimento Nº 77 
do Nobre Par Paulo, disse acreditar que o dinheiro do povo de Salesópolis não faça 
diferença para aquele banco nem para o Banco do Brasil, pois ambos não valorizam seus 
clientes, ao contrário, os destrata ou trata com total descaso. Sugeriu que o Sr. Prefeito 
Municipal chame o Gerente do Banco Santander para uma reunião e, também sugeriu aos 
Nobres Pares que repudiem a decisão do Banco do Brasil em atender a população apenas 
duas vezes por semana. Reportando-se ao Ofício Nº 410/09 do Executivo Municipal, 
encaminhando texto substitutivo ao Projeto de Lei que dispõe sobre a incorporação do 
abono, no valor de cinqüenta reais, aos salários dos funcionários, parabenizou o Prefeito 
Adilson pela iniciativa e pelo envio deste novo texto que vem corrigir uma falha, apontada 
por esta Casa, no texto enviado anteriormente, incluindo os funcionários ativos, junto aos 
inativos e pensionistas e, muito embora os Vereadores tenham alertado, ainda não 
apresentou a previsão da dotação orçamentária, mas isto não impedirá que os Vereadores 
aprovem a matéria, pois o alertaram e reconhecem que a ele mesmo (Prefeito Municipal) 
caberá arcar com as conseqüências. O SR. PRESIDENTE, reportando-se ao comunicado 
enviado pelo Banco do Brasil, lembrou que esta Casa de Leis já solicitou a substituição do 
Posto de Atendimento por uma Agência Bancária, lamentando que esse comunicado, além 
de informar que o atendimento será limitado a dois dias por semana, ainda informa que há 
estudos para implantar a agência somente no segundo semestre de 2010. Lamentou o 
descaso e disse que isso parece uma brincadeira, enfatizando que o Banco do Brasil 
trabalha com recursos da Prefeitura Municipal e dos demais clientes, portanto, deveria 
melhor atendê-los. Prosseguindo com a ordem de inscrição, o Sr.  Presidente  concedeu  a  
palavra  ao  VER.  SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR que,  referindo-se  aos 
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Projetos de Lei Nºs 10 e 14/09, encaminhados pelo Sr. Prefeito Municipal, informou que são 
resultantes de um trabalho seu, desde 2007,  junto ao Deputado Vitor Sapienza. Informou 
que o recurso está disponível, desde a gestão passada, mas depende do apoio do atual 
Prefeito para não perder as respectivas emendas, encaminhando documentos e projetos em 
tempo hábil para que se concretizem. Em seguida, declarou seu apoio à Indicação Nº 207 e 
Requerimento Nº 77, ambos do Nobre Vereador Paulo Arouca, lembrando que, embora 
Salesópolis conte com agências e postos de atendimento bancários, nos fins de semana, a 
população pode contar apenas com o Banco Bradesco, concordando, portanto, que os 
bancos deveriam atender melhor os clientes. Quanto ao Projeto de Lei Nº 12, disse que 
também concorda que não se trata da segunda etapa, tanto que contatou um funcionário da 
Prefeitura Municipal e este lhe informou que refere-se ao um valor de cento e cinqüenta mil 
reais para completar a reforma da Creche Municipal com itens que não foram contemplados 
no projeto anterior.  Em aparte, o Ver. Claudinei José de Oliveira disse que, quem deu a 
informação ao orador informou errado, pois o recurso citado foi conseguido pelo Deputado 
Estevam Galvão de Oliveira, que atendeu um pedido seu, e o valor é de cento e cinqüenta 
mil reais, portanto, não se trata de segunda etapa, nem tampouco de dois recursos de 
mesmo valor, concluindo que alguma coisa está errada. Retomando, o orador disse que 
ainda não leu o Projeto de Lei na íntegra, apenas uma parte dele, questionando o 
funcionário sobre esta segunda etapa que entendeu referir-se a uma segunda emenda 
conseguida por outro deputado. Finalizando, disse que retornará o questionamento àquele 
mesmo funcionário para saber os motivos dessa informação incorreta. O VER. 
VANDERLON OLIVEIRA GOMES iniciou justificando oralmente seu Requerimento Nº 78, 
dizendo que, desde o ano passado, vem tentando trazer um projeto esportivo e assistencial 
para Salesópolis, como esse Navega São Paulo, mas, segundo informações, os 
funcionários da Secretaria Estadual estão dificultando as informações, motivo pelo qual 
requereu as informações. Também justificou oralmente seu Requerimento Nº 79, 
esclarecendo que a Estrada da Petrobrás é um problema antigo desta cidade e, tentando 
resolvê-lo, oficiou àquela estatal que lhe respondeu não ter nada a ver com a referida via 
pública, sugerindo-lhe procurar informações junto à Prefeitura desta cidade. Lamentou a 
resposta e disse que apresentou esta proposição por não entender como a Petrobrás corta 
esta cidade para passar o oleoduto e não oferece a ela nenhum benefício. Em seguida, 
justificou sua Indicação Nº 212, acrescentando que a apresentou porque os funcionários da 
referida unidade escolar informaram que as correntes enferrujadas do parque expõem as 
crianças à acidentes, impossibilitando seu uso, esperando que esses simples serviços 
sejam executados. Comentou que esteve visitando algumas escolas rurais durante esta 
semana, constatando, na EMEF do Bairro da Nascente, problemas na cozinha e no 
banheiro feminino. Disse que, segundo informações, a Prefeitura Municipal já tem 
conhecimento da situação, mas não realiza a necessária manutenção, contudo, disse que 
tal manutenção deve ser feita com brevidade, pois, devido à falta de pressão da bomba, 
lamentavelmente, os alunos são obrigados a se utilizarem de baldes com água para a 
descarga nos banheiros. Não havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE passou 
para a ORDEM DO DIA e, conforme pauta anunciada e pareceres e Emenda lidos na 
última  sessão,  colocou  em  única  discussão  o  Projeto  de  Lei Nº 003/09 (Dispõe sobre a 
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criação do Conselho Municipal de Esportes e Lazer e o Fundo Municipal de Esportes e 
Lazer e dá outras providências),  de  autoria do Poder Executivo. O VER. VANDERLON 
OLIVEIRA GOMES disse que este tipo de projeto é importante porque uma Secretaria 
Municipal, como é o caso da Secretaria de Esportes e Lazer, enfrenta várias dificuldades e 
necessita de um fundo para manter as despesas. Leu o artigo 11 e seus incisos, nos quais 
dispõem onde e como serão aplicados os recursos do Fundo Municipal de Esporte e Lazer 
que deverão estar em consonância com as diretrizes da política municipal da área. 
Acrescentou ainda que a Secretaria de Esportes e Lazer enfrenta dificuldades pela falta de 
recursos e o conselho ora proposto atenderá esta necessidade, informando que, 
atualmente, tudo depende do Secretário correr atrás de favores e patrocinadores. Por fim, 
disse que este projeto facilitará o trabalho a ser desenvolvido pela Secretaria para atender 
melhor toda comunidade. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA esclareceu que o 
Conselho Municipal nada mais é que uma ferramenta como as demais existentes: Conselho 
da Saúde, da Educação e do Idoso entre tantos. Ressaltou que esporte é lazer e também 
educação, portanto, através do conselho, a área terá força para mostrar que a Lei de 
Diretrizes Orçamentária deve estipular uma porcentagem da arrecadação municipal a ser 
destinada para o esporte e lazer. Por fim, disse que muitas pessoas não valorizam esta área 
e a necessidade de investir nela, mas, quando alguém de sua família começa a praticar um 
esporte, percebe os benefícios e a importância para a vida de todos. Ninguém mais se 
manifestando, o Sr. Presidente submeteu primeiro a Emenda Aditiva Nº 02/09 à votação, 
sendo aprovada por unanimidade. Aprovada referida Emenda, o Ver. Vanderlon Oliveira 
Gomes requereu a dispensa da elaboração da Redação Final, requerimento este que 
também foi aprovado por unanimidade. Aprovada a dispensa da elaboração da Redação 
Final, o Sr. Presidente submeteu à votação o Projeto de Lei Nº 003/09 com sua Emenda 
Aditiva Nº 002/09, o qual também foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria 
a ser tratada na presente Ordem do Dia, o Sr. Presidente comunicou que está prevista para 
a Ordem do Dia da próxima sessão, única discussão e votação do PROJETO DE LEI Nº 
009/09 (Dispõe sobre a ampliação da licença maternidade e da licença paternidade dos 
servidores/funcionários públicos da Estância Turística de Salesópolis e dá outras 
providências), de autoria do Poder Executivo, cujos pareceres já foram lidos na fase do 
Expediente desta sessão. Ato contínuo, passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL e, 
conforme livro de inscrição, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. PAULO 
AROUCA SOBREIRA parabenizou esta Casa pela organização da solenidade 
comemorativa ao Dia do Pracinha Salesopolense, realizada no dia anterior a esta sessão, e 
elogiou os expedicionários, que são justamente homenageados, enaltecendo o espírito de 
bravura e heroísmo deles em defesa da Pátria. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA 
iniciou expondo diversas fotos no telão, mostrando a atual situação do espaço denominado 
“Franciscão”, ressaltando que bastam simples providências para torná-lo viável à prática 
esportiva, além de viabilizar um acesso alternativo para os alunos da Escola Estadual 
Professora Rosa Maria de Souza. Disse que já conversou com o Secretário Municipal de 
Obras sobre o assunto e está certo de que todos conhecem a situação e sabem que basta 
limpeza e nivelamento do terreno para minimizar os vários problemas enfrentados tanto por 
esportistas quanto pela comunidade da citada escola. Lembrou que  o Sr.  Presidente  desta 
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Casa de Leis também já intercedeu para resolver os problemas daquela área e, embora seja 
unânime a opinião de que bastaria  uma hora de máquina para solucionar o caso, até o 
momento, nada foi feito. O orador concluiu dizendo que, no dia seguinte a esta sessão, na 
reunião que participaria com o Sr. Prefeito Municipal, entregará cópia das fotos expostas 
nesta data, porque acredita que ele mesmo desconheça o caso, motivo da falta de 
providências. Em seguida, expôs também no telão fotos sobre a situação da área de lazer 
conhecida por “Avenida Nova”, dizendo que não há como utilizá-lo para o lazer de crianças 
e adolescentes diante de tantos formigueiros e de uma caixa de eletricidade sem tampa, 
cujos fios estavam descascados. Reconheceu que muitas das situações são resultantes de 
atos de vandalismo, contudo, bastaria colocar um guarda no local, zelando pelo espaço 
público e pela segurança dos usuários mirins. Disse que esta situação, aliada a um trabalho 
de conscientização nas escolas, evitará  a destruição desse espaço tão freqüentado por 
crianças, adolescentes e jovens da cidade. Quanto ao buraco também exposto nas fotos, 
localizado na mesma avenida, mas, não dentro da área de lazer, disse que conversou com 
o Nobre Edil Sebastião que, há mais de três semanas, a situação não se resolve, portanto, 
não libera o trânsito no local. Procurando conhecer os fatos, foi informado por funcionários 
da Sabesp que a obra é da Prefeitura Municipal e que, eles apenas deram algumas 
instruções sobre os procedimentos necessários à obra. Concluindo, ressaltou que, desta 
vez, não poderão alegar que as chuvas é que impediram o término da obra, pois, nesse 
período, choveu apenas um ou dois dias. Acrescentou que há problemas e pendências de 
obras em diversas escolas já citadas por outros Vereadores, portanto, espera que o Prefeito 
Adilson tenha “pulso firme” e cobre os serviços porque do jeito que está não dá para 
continuar. Enfatizou que os Vereadores nada pedem de extraordinário, nesta data, apenas 
solicitam a retirada de entulhos e limpeza do “Franciscão” para viabilizar a saída dos alunos 
da escola que, atualmente, cruzam todos no mesmo estreito portão, na hora da entrada de 
um turno e saída de outro, expondo todos à risco. Quanto à sujeira do Posto de Saúde 
desta cidade, que comentou na sessão anterior, agradeceu o Secretário Municipal de 
Administração – Márcio Barbosa, quem se comprometeu a mandar limpar no dia seguinte à 
sua denúncia e cumpriu com o prometido, diferentemente de outros Secretários, conforme 
lhe contaram outros Vereadores, portanto, elogio-o pela atitude.  Por fim, disse que, desde a 
primeira vez que subiu na tribuna deste Legislativo, freqüentemente contata a presença da 
cidadã Maria das Graças Onofre, no plenário desta Casa de Leis, e nesta data, registrou 
que ela se aposentou como funcionária pública estadual, parabenizando-a e, dirigindo-se a 
ela, disse esperar que não se aposente das sessões legislativas, mas continue dando 
sempre sua colaboração. O VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR 
informou que estão abertas as inscrições para o EJA – Ensino Jovem Adulto, na EMEF 
Professora Sônia Maria da Fonseca, no período de quinze a trinta de junho. Esclareceu que 
este curso é dirigido para alunos acima de quatorze anos de idade, que pretendem concluir 
o Ensino Fundamental de primeira a quarta série. Lembrou que esta divulgação sempre foi 
feita pelo ex-Vereador Mário Barbosa Pinto, quem se orgulhava de ser um dos alunos do 
referido curso e que aproveitou a oportunidade para concluir, inclusive, o Ensino Médio. O 
orador sugeriu a todos os presentes ajudarem na divulgação desta inscrição, esperando 
ainda que  o  jornal  local  também  divulgue  para  que  maior  número  de  pessoas  tomem 
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conhecimento, haja vista que será necessário um número mínimo de alunos para abertura 
de uma sala de aula. Também elogiou as comemorações do Dia do Pracinha 
Salesopolense, dizendo que tudo o que faz para estes heróis ainda é pouco diante do 
merecimento destes que lutaram pela conquista de um mundo mais justo e da democracia. 
Informou também que, no próximo final de semana, dias vinte e vinte e um de junho, 
acontecerá a Prova de “Downhill” – Descida do Morro, um Circuito Paulista de Montain Bike. 
Parabenizou o Secretário Municipal de Esporte e Lazer, Professor Marcelo, pelo empenho 
em realizar estes eventos que divulgam esta cidade, esclarecendo que Salesópolis é uma 
das poucas cidades do Estado que realiza este tipo de prova. Comentou ainda que é uma 
modalidade bastante procurada por atletas de montain bike, portanto, um atrativo turístico 
para esta cidade, já que os competidores se hospedam nos hotéis e fazem suas refeições 
nos restaurantes da cidade, além de fazer outras compras, favorecendo o comércio local. 
Enfatizou que este é um serviço importante da Secretaria de Esporte e Lazer do município 
que deve ser valorizado para que, cada vez mais, possa elevar o nome de Salesópolis. 
Quanto às fotos apresentadas pelo orador que o antecedeu, reconheceu também que 
muitas coisas poderiam ser feitas com maior rapidez e, muito embora concordando com 
vários comentários daquele colega, ressaltou que a área de lazer da “Avenida Nova” poderia 
ser um centro de referência, mas, nunca contou com funcionário para zelar por ela, devido à 
deficiência no quadro de funcionários e falta de previsão orçamentária para suprir tal 
necessidade. Lembrou que os Vereadores de outros mandatos já cobravam esta importante 
zeladoria no local e defendiam a necessidade de garantir a segurança dos usuários e evitar 
atos de vandalismo. Enfatizou ainda que é fácil mostrar e cobrar e, ainda que concordando 
que há muitos outros casos na mesma situação, ou seja,  necessitando de reparos 
pequenos, porém urgentes, lembrou que na gestão passada também houve problemas 
iguais. Citou como exemplo o piso e a grama daquela área que ele próprio (o orador) 
denunciou a má qualidade para o então Prefeito Municipal, o qual contratou outra pessoa 
para concluir tal obra. Também lembrou que, na gestão passada, a Prefeitura Municipal foi 
notificada a concluir aquela obra da área de lazer ou devolver os recursos, referindo-se à 
necessária conclusão das passarelas e outros itens, inclusive de paisagismo, que foram 
pagos e não executados. Reiterou a necessidade da Comissão de Obras acompanhar as 
obras públicas em andamento, alertando que, se não forem prestadas devidamente as 
contas, o município será prejudicado na recepção de outras verbas. Ressaltou a importância 
da transparência em todos os atos públicos para que os recursos sejam bem aproveitados, 
em benefício dos munícipes, que têm várias necessidades. Contudo, relatou que, 
recentemente, uma pessoa lhe mostrou algumas fotos de estradas rurais, cujas árvores 
invadiram o leito carroçável por falta de poda, mas, outra pessoa que também via as fotos, 
disse que esta situação não é resultado de três meses, demorou mais de um ano para que 
crescessem tanto e atingissem tal proporção, portanto, é muito fácil criticar e cobrar só 
agora. Reconheceu que o Secretário Municipal de Obras deve executar o serviço solicitado 
pelo orador que o antecedeu, também considerando que é de fácil execução e necessário 
para atender uma comunidade escolar. Ressaltou que tudo foi muito bem colocado pelo 
orador que o antecedeu e que todos devem expor tudo o que tiver errado; enquanto base do 
governo  atual,  reconheceu  que  as  críticas sempre ocorrerão e, ao que estiver errado, não 
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“tampará o sol com peneira”. Por fim, comprometeu-se a levar estas críticas ao Prefeito 
Adilson para ajudar a consertar tudo o que estiver errado e prejudicando a população. O 
VER. AGNALDO BUENO informou que os responsáveis pelo Poupatempo lhe contataram 
e, na próxima quarta-feira, uma equipe virá para Salesópolis para fazer o levantamento da 
área e definir o atendimento. Em seguida, parabenizou o Secretário Municipal de Esportes e 
Lazer, Professor Marcelo, pelo excelente trabalho que vem realizando no município. 
Comentou que ele conhece pessoas influentes do meio esportivo e aproveitou para 
agradecer-lhe a oportunidade que lhe proporcionou de conhecer o Centro de Treinamento 
do Santos, um sonho de santista desde a infância, bem como de lhe apresentar o 
Coordenador Técnico daquela equipe “Serginho Chulapa”. O VER. VANDERLON OLIVEIRA 
GOMES disse que o Nobre Par Claudinei, já esteve no Abrigo de Menores e denunciou a 
situação na tribuna desta Casa de Leis e, conversando, recentemente, com a funcionária 
daquele abrigo, ela informou que nenhuma providência foi adotada. Disse que nem sabia da 
reunião citada nesta sessão, que aconteceria no dia seguinte a esta sessão, com o Sr. 
Prefeito Municipal, portanto, agendou compromisso em São Paulo, mas espera que os 
Nobres Pares solicitem o remanejamento de funcionários para suprir a falta de pessoal 
naquele abrigo. Relatou que, no último final de semana, enquanto a Dona Maria, única 
funcionária daquele abrigo, fazia almoço para as crianças, uma delas rolou escada abaixo e 
desmaiou, necessitando ser levada para atendimento na Santa Casa local. O orador 
questionou como resolver esta situação, socorrer um ou largar os demais sem almoço, 
também questionou se a própria funcionária tiver mal estar, como ficarão as crianças 
abrigadas se não há outro funcionário para dividir os serviços. Lamentou que esta situação 
não mereça atenção especial e alertou que a Prefeitura Municipal será responsabilizada 
pelas conseqüências desta falta de prevenção. Reiterou que os Vereadores devem 
aproveitar a reunião que participarão com o Sr. Prefeito Municipal para cobrar providências 
imediatas à solução deste grave problema. Quanto à aplicação dos recursos do DADE – 
Departamento de Apoio e Desenvolvimento das Estâncias, disse que são aplicados em 
praças públicas e parques e, embora considere necessário, entende que o “carro chefe” do 
turismo deste município são três pontos turísticos: Usina Parque, Nascente do Rio Tietê e 
Barragem de Ponte Nova, mas apenas o acesso deste último está em condições de tráfego. 
Comentou que recebe constantes reclamações dos turistas da região, portanto, parte do 
recurso do DADE deveria ser utilizado para melhoria do acesso aos outros dois pontos 
turísticos. Disse que o acesso à Nascente do Rio Tietê está em estado de total caos, 
portanto, alvo de críticas e reclamações. Reiterou a necessidade de investir recursos do 
DADE para melhor atender os turistas, possibilitando acesso, ao menos e prioritariamente a 
estes dois pontos turísticos. Por fim, disse que estes serviços devem ser realizados de 
imediato, garantindo um mínimo de condições para evitar que os visitantes desanimem e 
nunca mais voltem a essa cidade, diante de tantas más condições. Não havendo mais 
oradores inscritos o SR. PRESIDENTE registrou agradecimentos especiais pela 
colaboração na realização das Solenidades Comemorativas ao Dia do Pracinha Salesópolis, 
ao ex-vereador Antonio Rodrigues de Camargo Neto – “Panca”, autor do projeto que instituiu 
esta comemoração, ao André, da Paróquia São José de Salesópolis, aos funcionários deste 
Legislativo e prestadores de serviço,  Elisabete,  Arlete, Jair,Lúcia e Norival,  e ao  Professor  
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e  Maestro  da  Banda São José - Caetano Camargo, quem sempre atendeu os pedidos 
desta Casa de Leis, abrilhantando as solenidades. Por fim, ressaltou e agradeceu a 
presença dos Expedicionários Orlando Rodrigues de Camargo e Pedro Fróis de Oliveira 
com seus respectivos familiares, motivos desta justa homenagem, assim como dos demais 
expedicionários de outras cidades vizinhas. 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 15 de Junho de 2009. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  : 
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________ em Sessão Ordinária, realizada em 
22 de Junho de 2009.  


