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 ATA DA 20ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 10 de Agosto de 2009 - 1º Período da 15ª Legislatura.  Aos 
dez dias do mês de Agosto do ano dois mil e nove, no edifício sede deste Poder Legislativo, 
realizou-se a Vigésima 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. Deise Aparecida Corrêa Duque e Paulo Arouca Sobreira, 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:  
MENSAGEM DO PODER EXECUTIVO Nº 1050, encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 
017/09 (Estabelece gratificação aos servidores municipais pela execução ou colaboração 
em atribuições de trabalhos técnicos, científicos ou de relevante utilidade para o serviço 
público, além de suas atribuições normais, e dá outras providências) – desp.: Às Comissões 
de Justiça e Redação, de Obras, Serviço Público, Educação e Saúde e de Finanças e 
Orçamento; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 096 – Informar 
onde estão as longarinas (vigas de ferro) que sustentavam o telhado do prédio da 
Subprefeitura da Praça do Distrito dos Remédios, do Ver. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá; 
097 - Informar, com detalhes minuciosos, a situação de cada um dos processos relativos às 
obras paralisadas: Centro Esportivo, Calçamento das ruas da área central, Avenida 
Professor Adhemar Bolina e Rotatória, Aterrado, Asfalto da Estrada da Petrobrás, Quadras 
Esportivas do Bairro do Fartura,  Distrito dos Remédios e Totozinho Cardoso, Construção do 
Parque da Nascente do Rio Tietê e Reurbanização da Avenida Professor Adhemar Bolina, 
do Ver. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior;  098 - Esclarecer acerca de possível sobra 
de recurso destinado a obra de infra-estrutura e pavimentação da Estrada da Petrobrás, do 
Ver. Vanderlon Oliveira Gomes e outros – desps.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES 
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 243 – Promover as gestões administrativas 
necessárias para a reativação do serviço de som da Prefeitura Municipal; 244 – Promover 
as gestões administrativas cabíveis para manter aberta, principalmente nos finais de 
semana e feriados, uma farmácia, seja na Santa Casa ou no Posto de Saúde Municipal, 
ambas do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes; 245 – Determinar ao setor competente lavar a 
Praça do Distrito dos Remédios, ao menos, duas vezes ao mês; 246 – Determinar o 
patrolamento da Estrada do Fonseca que liga o Bar do Sr. Joaquim ao Sítio do Sr. Narciso, 
no Bairro do Serrote, ambas do Ver. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá;  247 – Determinar ao 
Setor de Obras, fazer a limpeza do Ribeirão Peroba, iniciando pela Rua Diamantina até a 
ponte do Rio Peroba, dos Vers. Angelino Rodrigues e Sérgio Aparecido Feliciano de Sá; 248 
- Determinar ao setor competente, adotar as medidas que se fizerem necessárias 
objetivando solucionar o grave problema que vem causando o aumento dos pombos no 
Centro Esportivo e Recreativo Expedicionário Benedito da Fonseca, do Ver. Vanderlon 
Oliveira  Gomes;   249  -  Determinar  ao  Setor  de  Obras,   colocar   cascalho   e   fazer   o  
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patrolamento para melhorar o acesso das Ruas Projetadas 01, 02 e 03,  todas no  Bairro  do 
Fartura, do Ver. Claudinei José de Oliveira – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente; 
OFÍCIO do IBGE informando sobre a formação da Comissão Municipal de Geografia e 
Estatística para o Censo Demográfico de 2010 e solicitando plenário deste Legislativo para 
a 1ª Reunião desta comissão, no próximo dia quatorze, das quatorze às dezessete horas; 
COMUNICADOS sobre a liberação de recursos financeiros - da Caixa Econômica Federal: 
no valor de R$ 31.290,26 referente a parcela relativa ao Programa Turismo no Brasil – 
Modalidade Revitalização do prédio do antigo Mercado Municipal; do Ministério da Saúde: 
no valor de R$ 108.351,05 para o Pagamento de Teto Municipal da Média e Alta 
Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – Competência – 07/2009; no valor de R$ 2.589,32 
para Pagamento de Programa de Assistência Farmacêutica Básica – Competência – 
07/2009;  no valor de R$ 600,00 para Pagamento de Ações Estruturantes de Vigilância 
Sanitária – Competência – 07/2009; no valor de R$ 170,40 para Pagamento de Piso 
Estratégico – Gerenciamento de Risco de VS – Competência – 07/2009; do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome: no valor de R$ 8.502,00, sendo R$ 2.000,00 
para Piso Variável de Média Complexidade – PETI, R$ 300,00 para BPC na Escola – 
Capacitação, R$ 1.702,00 para Piso Básico de Transição e R$ 4.500,00 para Piso Básico 
Fixo – Competência – 06/2009; da Câmara dos Deputados: no valor de R$ 711.125,08 
referente aos recursos do Orçamento da União pagos ao Município, referente ao mês de 
Junho/09 – 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 oralmente sua Indicação Nº 246, acrescentando que 
o trecho referido mede apenas mil metros, entretanto, os estudantes são obrigados a usar 
um caminho alternativo para ir a escola porque há um grande espaço alagado que 
impossibilita a passagem. O orador acrescentou que o caminho alternativo é de, 
aproximadamente, três mil metros, por onde os pais são obrigados a largar o serviço para 
levar seus filhos à escola, portanto, espera que a Prefeitura Municipal adote as providências 
antes do reinício das aulas. Reportando-se à Indicação Nº 245, disse que há muitas 
reclamações dos moradores dos arredores da praça, diante do acúmulo de sujeira, 
especialmente, de fezes de cães abandonados, alvo de sua próxima Indicação. Por fim, o 
orador ressaltou a importância da lavagem quinzenal para que as crianças possam utilizar 
aquele espaço de lazer, onde foi colocada uma tabela de basquete que, quase não se pode 
utilizar diante de tanta sujeira. O VER. ANGELINO RODRIGUES justificou oralmente sua 
Indicação Nº 247, enfatizando que a última limpeza do Ribeirão Peroba ocorreu há quatro 
anos e, desde então, quando chove, a sujeira que se acumulou favorece o desvio das águas 
para as plantações que margeiam este ribeirão, alagando-as e causando prejuízos aos 
agricultores.  O VER.  CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA reportou-se ao Projeto de Lei Nº 17, 
dizendo que este já é o terceiro projeto que o Poder Executivo encaminha sem o devido 
impacto orçamentário, necessitando devolvê-lo ao autor para as devidas correções. 
Lembrou que um outro projeto devolvido nas mesmas condições e gerando reclamos, o 
Prefeito Municipal respondeu que os Vereadores devolveram mas, não esclareceu que os 
motivos eram os mesmos,  falta de informações importantes e exigidas por lei, para que 
esta Casa possa deliberá-los. Também lembrou que a  mesma  situação  se  repetiu  com  o   
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projeto que dispunha sobre gestores da educação, portanto, enfatizou que os Vereadores 
não dão prosseguimento nos trâmites devido à falta de informações do próprio Poder 
Executivo. Quanto ao Ofício do IBGE, o orador sugeriu o Nobre Par Sebastião para ser um 
dos representantes deste Legislativo na citada comissão, haja vista que, há alguns anos, ele 
vem trabalhando para solucionar o antigo impasse relativo à divisa territorial de Salesópolis 
e Biritiba Mirim. Disse que, caso a área flutuante envolvida neste impasse pertença 
realmente àquela cidade vizinha, então que ela arque com as despesas daqueles 
moradores, seja de transporte, saúde, educação e outros serviços públicos. Esclareceu que, 
há anos, Salesópolis assume financeiramente aquela área, mas há rumores de que o 
Estado a considera como pertencente a Biritiba Mirim e, se isso realmente se confirmar, 
aquele município deve assumir o ônus; entretanto, por tudo que os Vereadores já 
vasculharam, a área não é contada nem para aquele nem para este município. Enfatizou a 
importância desta Casa de Leis integrar a comissão que está se formando e, no caso da 
definição favorecer o município de Biritiba Mirim, sugeriu que os Poderes Executivo e 
Legislativo Salesopolense se unam e entrem com uma ação no Ministério Público, para que 
esta cidade seja ressarcida dos valores lá aplicados até então. Ato contínuo, justificou 
oralmente seu Requerimento Nº 98, subscrito ainda pelo Nobre Par Vanderlon e outros, 
dizendo que há um recurso entre cento e oitenta e cento e noventa mil reais sobrando, 
suficiente para fazer obras de melhoria em mais um trecho da Estrada da Petrobrás e 
assim, beneficiar maior número de salesopolenses. Apoiou a Indicação Nº 246, do Vereador 
Sérgio Feliciano, lembrando que, desde o início desta gestão, vem solicitando um 
cronograma de obras que, além de outros benefícios,  evitaria obras inacabadas que geram 
tantas reclamações. Citou como exemplo, os reclamos dos moradores do Bairro Padre 
José, que lhe procuraram solicitando apoio, por acreditarem que a Administração Municipal 
esqueceu as reivindicações do bairro, que vão desde um conserto de ponte até melhoria na 
estrada de acesso, dentre outros serviços básicos, porém de extrema necessidade ao 
bairro. Finalizando, lamentou que, atualmente, as máquinas que fazem os serviços, antes 
desses serem concluídos, são transferidas para outros bairros necessitando, 
constantemente, retornar ao bairro anterior para concluir o serviço que deixaram inacabado, 
gerando mais problemas, mais gastos, além de muita insatisfação. O VER. SEBASTIÃO 
RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR, também se reportando ao Ofício do IBGE, disse que a 
comissão proposta é muito importante para este município, acreditando que seus membros 
poderão participar da decisão sobre as medidas que serão adotadas com relação à divisa 
dos municípios de Salesópolis e Biritiba Mirim. Esclareceu que, desde a gestão passada, 
vem lutando para resolver este impasse, mas soube que tudo depende da aprovação da 
PEC – Proposta de Emenda à Constituição Nº 13,  que tramita na Câmara dos Deputados, 
sem a qual o Estado nada pode definir com relação a essa problemática. Também 
esclareceu que todo repasse da União referente ao número de moradores do trecho em 
questão vem sendo liberado para o município vizinho, enquanto Salesópolis é que vem 
arcando com as despesas, portanto, uma situação muito cômoda para Biritiba Mirim. 
Explicou que as propriedades daquela área estão registradas como pertencentes à 
Salesópolis, assim como as linhas de telefone do local têm os mesmos prefixos e registros 
também desta cidade, mas, por um erro do IGC – Instituto Geográfico e Cartográfico, a área  
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foi transformada por lei como pertencente à Biritiba Mirim e para consertar este erro, 
somente através  da  citada  PEC.  Disse que já lhe sugeriram  fazer  um  plebiscito  para  
que  os próprios moradores envolvidos decidam por Salesópolis ou Biritiba Mirim, mas ainda 
pretende juntar o máximo de documentos para comprovar que a área pertence, realmente, a 
Salesópolis. Concluiu declarando acreditar que a reunião com o Sr. Paulo – representante 
do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, será importante para definir, no 
próprio Censo 2010, o número de moradores daquela área e se nos títulos de propriedade 
constam o município de Salesópolis, bem como quando as adquiriram, informação 
importante de mais um órgão oficial a definir a área como pertencente a Salesópolis e 
possibilitar o ressarcimento de muitas verbas que foram repassadas para Biritiba Mirim.  Em 
aparte, o Ver. Claudinei José de Oliveira sugeriu uma reunião com o Prefeito de Biritiba 
Mirim, para lhe propor, se nada tiver a declarar sobre esta situação,  elaborar um documento 
oficial dizendo que as terras pertencem a Salesópolis, facilitando assim a votação da PEC e 
a decisão do Estado com relação a esta divisa. Retomando, o orador disse acreditar que 
esta amigável medida de consenso poderá ser a solução mais rápida deste antigo problema 
e concluiu ressaltando a importância da reunião proposta pelo IBGE. Em seguida, justificou 
oralmente seu Requerimento Nº 97 dizendo que, há mais de oito meses, os munícipes vêm 
questionando os Vereadores a respeito das obras paralisadas e, apesar das reuniões em 
que funcionários do Poder Executivo explicaram a situação, já se passaram meses e os 
Vereadores continuam sem as informações completas. Por fim, disse que obtendo a 
resposta desta proposição, pretende dar uma posição mais concreta e formal aos munícipes 
sobre as citadas obras, já que são objeto de reivindicações, necessárias, porém não 
concluídas até o momento.  O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES disse que 
apresentou o Requerimento Nº 98 porque os Vereadores, especialmente os da gestão 
anterior, sabem que foi feito um repasse de verba no valor de novecentos mil reais para 
manutenção da Estrada da Petrobrás, contudo, a obra custou em torno de setecentos mil 
reais, caracterizando uma sobra de, aproximadamente, duzentos mil reais. Acredita que, se 
realmente há esta sobra, os moradores dos arredores daquela estrada devem ser 
atendidos, os quais reivindicam principalmente melhoria no morro mais conhecido como 
“Morro do Zé Freire” que, em épocas de chuva, torna-se intransitável. Prosseguindo, 
justificou sua Indicação Nº 248, que apresentou atendendo pedido dos pais das crianças 
que freqüentam o Centro Esportivo Municipal, que estão preocupados com o crescente 
número de pombos no local e as doenças que transmitem por suas fezes. Reconheceu o 
esforço do Secretário Municipal de Esportes e Lazer – Professor Marcelo e de seus 
funcionários, ressaltando a necessidade de medidas mais drásticas, além da limpeza diária, 
para evitar maiores problemas. Também justificou sua Indicação Nº 244, enfatizando que a 
população mais carente está sendo prejudicada e, referindo-se à Indicação Nº 243, finalizou 
dizendo que a reativação do som, ao menos para anunciar os falecimentos, já beneficiará o 
povo local que não conta, nem com rádio comunitária nem jornal diário. Não havendo mais 
oradores inscritos, nem pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia, o Sr. Presidente 
passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL e, conforme livro de inscrição, concedeu a 
palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. SÉRGIO APARECIDO FELICIANO DE SÁ disse 
que, no mês de maio, apresentou  a  Indicação  Nº  147, solicitando  afixação  de  placas  de 
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de sinalização de trânsito ao lado do palco, na praça do Distrito dos Remédios, a fim de 
evitar colisão de veículos mas, até o momento, não foi atendido, contudo, volta e meia, há 
situações de risco. Em seguida, registrou sua gratidão ao Secretário Municipal de Obras que 
lhe procurou para solucionar alguns problemas do Distrito dos Remédios, mas, naquele dia, 
tinha viajado, contudo, espera que ele retorne. Registrou, por fim, a necessidade de colocar 
lixeiras na praça do Distrito dos Remédios, atendendo solicitação já apresentada pelo Nobre 
Vereador Angelino, porque há muita sujeira no local, gerando reclamações diárias. O VER.  
CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA disse que vem apresentando vários trabalhos nesta Casa 
e recebendo respostas, as quais comentaria, entretanto, registrou que, independente de 
concordar com elas, as respeita porque são assinadas pelo Chefe do Poder Executivo. 
Iniciou reportando-se à situação do Cemitério Municipal, cuja proposição questionava sobre 
a problemática que se arrasta de outras gestões, e o Chefe do Poder Executivo respondeu 
que está faltando apenas a ratificação de um Termo de Acordo com o Sr. Narciso Miguel, 
loteador do Bairro Fartura, sem o qual não conseguirá construir outro Cemitério e o 
município também não conseguirá participar do Programa Cidade Legal do Governo do 
Estado, para regularização dos loteamentos desta cidade. Comentou que o Sr. Prefeito 
Municipal garantiu que, até o dia dez de junho, tal problema seria resolvido, porque um 
acordo seria assinado, todavia, nesta data, passa mais um dia dez, e a situação continua a 
mesma. Sugeriu que, não havendo acordo amigável com o Sr. Narciso Miguel,  o caso seja 
levado ao Ministério Público, inclusive para regularizar a situação do PROLOP, antigo 
loteamento irregular do Bairro Fartura. Reconheceu que este processo judicial poderá 
demorar dez anos para resolver, mas todos saberão que, daqui a dez anos, será resolvido, 
mas do jeito que está, não se tem data para solução. Lamentou que todos os 
Administradores Municipais anteriores tenham tentado resolver este problema, acredita que 
o atual também esteja tentando, contudo, diferentemente dos anteriores, o atual deu uma 
data, mas a situação continua parada em prejuízo da população, especialmente, quando 
morre alguma pessoa e sua família não tem espaço no único cemitério local para o 
sepultamento. Enfatizou a necessidade de resolver, urgentemente, este problema, 
reiterando que, se necessário, o caso deve ser levado ao Ministério Público. Disse que 
também questionou sobre a Licença Ambiental necessária para construção do Cemitério 
Municipal, já pretendida e alvo de questionamentos diversos por parte da população. 
Reportando-se ao Centro Esportivo Municipal, lembrou que, em resposta ao seu 
questionamento acerca da afixação da tabela de basquete, foi marcado o dia dois de março 
para a empresa responsável pela obra atender mas,  lamentou o orador, já chegou o mês 
de agosto e também nada se resolveu. Acrescentou que, se a obra do Centro Esportivo não 
foi concluída, a tabela poderia ser afixada na Quadra Esportiva Municipal do Bairro 
Totozinho Cardoso, dando esta opção aos praticantes desta modalidade esportiva. Quanto 
ao Programa Cidade Legal, em resposta no último dia vinte e cinco de maio, o Prefeito 
Adilson disse que teria uma reunião no dia dois de junho, que realmente foi realizada com a 
participação dos Vereadores, mas, desde então, mais nada se falou sobre o assunto. Sobre 
a Gripe H1N1, que vem preocupando o Brasil e o mundo, questionou o que a Secretaria 
Municipal de Saúde vem fazendo para receber alunos e pais que retornarão às aulas no 
próximo dia dezessete. Embora reconhecendo que as unidades de saúde  estão  equipadas,  
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enfatizou a importância de adotar medidas extras, seja nos bebedouros das unidades 
escolares ou disponibilizando álcool-gel para as comunidades escolares. Relatou que, nesta 
data, foi abordado por uma professora que declarou estranhar que a classe do Magistério 
Municipal sequer tenha sido chamada para receber instruções de procedimentos 
preventivos e passar para os alunos e familiares. Ressaltou a necessidade desta cidade agir 
para amenizar o problema, lembrando que a criança bem informada se transforma em 
agente multiplicador para sua família. Informou que no Portal de Transparências da 
Coordenadoria Geral da União, na internet, consta todas as obras que o município se 
inscreveu e que poderão receber recursos. Visitando o site, constatou que são inúmeras e 
em todas consta o término no prazo, seu valor e o valor da contrapartida, ressaltando a 
necessidade de ficar atento aos prazos para evitar perder recursos por descumprimento de 
prazo. Por fim, informou que está fazendo um levantamento dos convênios firmados pela 
Municipalidade porque pretende propor a convocação dos envolvidos para esclarecer a 
população, bem como para que seja atribuída a responsabilidade pelas obras paralisadas. 
O VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR comentou que, na semana 
passada, tomou conhecimento de que foi liberada uma viatura nova para o Destacamento 
de Polícia Militar local, conquista do Deputado Estadual Fernando Capez. Sabendo que 
referida viatura estava à caminho, juntamente com o Presidente desta Casa de Leis, foi ao 
Destacamento Policial para saber quando chegaria e o Sargento que os atendeu informou 
que podia ser vista porque já estava no pátio daquele local, contudo, ao ser questionado se 
já estava e uso, referido policial informou que as chaves estavam sob a guarda do 
Comandante da Companhia, no município de Guararema. O orador lembrou que 
Salesópolis conta apenas com uma viatura-vinte e quatro horas, e sempre recebeu carros 
usados, entretanto, continuam em uso graças ao apoio do comércio local que banca os 
custos da manutenção, portanto, a notícia de uma viatura nova deixou todo mundo feliz. 
Mas, no dia seguinte, quando voltaram para fotografar a viatura no pátio do Destacamento 
Policial, foram informados de que ela foi levada pelo Comandante de Guararema, sob a 
alegação de que houve um assalto e necessitavam de reforço e, ao invés de levar a viatura 
velha, levaram a novíssima. Disse o orador, que quer acreditar que a Festa do Peão, 
realizada naquela cidade, neste final de semana, deve ter motivado a transferência 
temporária da viatura nova, entretanto ela ainda não foi devolvida. Informou que levou esse 
caso ao conhecimento do Prefeito Adilson, ao qual foi informado que aquele município 
vizinho já recebeu outras duas novas viaturas, esperando que não queiram e que ele não 
deixe tomarem para si a viatura de Salesópolis.  Também informou que a viatura levada 
pelo Comandante a Guararema foi o veículo Blazer,  que estava em melhores condições, 
por ser mantido pelo comércio local,  deixando para este município o veículo Corsa, que 
está em péssimas condições, transparecendo que Salesópolis é sempre prejudicada em 
benefício de Guararema que é a sede do Comando Militar. Concluiu lamentando o fato, 
esperando que a nova viatura contemplada para Salesópolis seja devolvida com brevidade, 
mas ainda assim solicitou aos demais Pares que fiquem atentos porque conseguir viatura 
nova para esta cidade sempre foi muito difícil. Ainda referindo-se sobre as questões de 
segurança pública, lembrou que, no ano passado, apresentou projeto de lei que, após os 
trâmites legais,  apresentado pelo Poder Executivo,  culminou com a  Lei Municipal Nº 1536,  
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dispondo sobre a obrigatoriedade da afixação de adesivo, com telefones para o Disque-
Denúncia, nos veículos oficiais e de transporte escolar,  entretanto, até o momento, não viu 
o cumprimento desta lei. Enfatizou a importância de tais adesivos, esclarecendo que a 
pessoa que colaborar, apresentando denúncias, pode se manter no anonimato. Acrescentou 
ainda que, para o cumprimento desta lei, não são necessários grandes investimentos, 
entretanto, disse ter conhecimento de que mais de cinqüenta por cento das denúncias são 
resolvidas, pois são direcionadas para uma central estadual, que se encarrega de enviá-las 
à Polícia Militar ou Civil da cidade, das quais cobra um retorno acerca das medidas e da 
solução. Disse que o cumprimento desta lei, aliada à implantação da Guarda Civil Municipal, 
minimizará, com certeza, inúmeros problemas desta cidade. Comentou que ficou feliz ao 
saber que a exigência do adesivo já constou em cláusula, no último Processo Licitatório 
referente ao transporte escolar. Acrescentou que o monitoramento eletrônico também 
ajudará a manter a segurança pública, especialmente, porque este município conta apenas 
com uma viatura policial para fazer a cobertura local, da área rural e do Distrito dos 
Remédios. Por fim, disse que estes problemas devem motivar os Vereadores a procurarem 
meios para garantir a segurança pública deste município, buscando apoio junto aos 
deputados dos seus partidos e não deixando “escapar” a viatura nova. O VER. AGNALDO 
BUENO comentou que, no último dia sete, foi realizada a VII Conferência Municipal de 
Assistência Social, no Centro Pastoral desta cidade, cujo foco principal foi a participação e 
controle social na Rede SUAS – Sistema Único de Assistência Social. Disse que, na 
ocasião, a Secretária Municipal de Assistência Social - Sra. Lílian, explanou sobre o 
significado e objetivos do evento e, na oportunidade, foram escolhidos os representantes 
municipais que atuarão na função de delegados junto às Conferências Estadual e Nacional, 
levando as propostas deste município. Finalizou declarando estar certo de que os 
escolhidos desenvolverão seus papéis à contento e isto será benéfico para esta cidade. O 
VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES, reportando-se à questão dos loteamentos 
irregulares, lembrou que o Procurador Jurídico da Municipalidade o desafiou dizendo que, 
se até o dia dez de junho, a situação não fosse resolvida, poderia falar o que quisesse na 
tribuna desta Casa de Leis, o que demonstra que confiava resolver o problema do 
“Loteamento do Narciso”, popularmente conhecido por PROLOP. Também lembrou que, em 
março deste ano, o Deputado Estadual Arnaldo Faria de Sá esteve no gabinete do Sr. 
Prefeito Municipal, quando sugeriu que fosse solicitado à Juíza local intimar o Sr. Narciso via 
Edital, já que não conseguiam encontrá-lo para um acordo amigável. Lamentou que a 
situação pareça mais um “jogo de empurra-empurra”, próprio daqueles que não querem 
resolver o problema, pois, se quisesse, diante da má vontade daquele loteador, a própria 
Prefeitura Municipal já deveria ter acionado as vias judiciais. Enfatizou que, se não forem 
tomadas estas medidas mais drásticas, os Vereadores novamente passarão mais quatro 
anos justificando para a população e passando vergonha perante as cobranças diárias. 
Dirigindo-se ao Sr. Presidente,  disse que defende a formação de uma comissão especial de 
para levar o caso à Juíza ou Promotora local e após, encaminhar ao Chefe do Poder 
Executivo para executar, porque não há mais como continuar na situação em que está e se 
mantém há tantos anos. Declarou não saber mais o que responder aos moradores do 
PROLOP, mas, comentou saber que o Sr. Prefeito Municipal alega que,  para  resolver esse  
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caso, depende da aprovação de projeto, que tramita nesta Casa, sobre criação de comissão 
de regularização fundiária. Entretanto, lembrou que, na gestão anterior, este Legislativo 
aprovou projeto de lei dispondo sobre a formação de uma comissão, na Prefeitura 
Municipal, a fim de que o próprio município pudesse regularizar os loteamentos, mas, como 
o prefeito daquela gestão não foi reeleito, ao invés do atual nomear novos membros para a 
já formada comissão, preferiu ignorá-la. Mais uma vez, lamentou a situação, onde um 
Prefeito começa e o seguinte pára o processo, enquanto isto, o povo que precisa de 
benfeitorias fica “pagando o pato”. Reportando-se à questão do Cemitério Municipal, o 
orador questionou a razão do município não desapropriar uma área daquele mesmo 
loteador do Bairro Fartura para a construção de um outro cemitério e, se for o caso, 
negociar com ele a assinar os documentos necessários à regularização do PROLOP. Com 
relação às obras da Rodovia SP-88, lembrou que, em reunião nesta Casa de Leis, onde 
estiveram os Vereadores e vários moradores das margens da rodovia, foi acordado com 
representantes do DER e da Empresa S/A Paulista, que a obra seria paralisada para que os 
acertos no acostamento fossem efetuados, entretanto, até o momento, tais acertos não 
ocorreram e já estão plantando grama no acostamento. Alertou que esta medida poderá 
causar sérios acidentes, especialmente se um caminhão frear na grama. Espera contar com 
a união de todos os Vereadores para que, através de seus contatos políticos, consigam uma 
audiência com o Diretor ou Presidente do DER, a fim de exporem o caso. Disse que tais 
fatos fazem com que comunidade e Vereadores concluam que tanto a Empresa S/A 
Paulista quanto o DER estão enrolando todo mundo para terminar e entregar o serviço do 
jeito que está sem se preocuparem com os problemas que estão deixando. Também alertou 
que, após a conclusão e entrega da obra, fazer a empresa responsável voltar para fazer os 
consertos será muito mais difícil. Finalizando, declarou esperar que o Presidente deste 
Legislativo também se empenhe junto ao Sr. Prefeito Municipal, antes que a obra seja 
concluída, porque não apenas os moradores, mas todos os usuários daquela rodovia 
estarão expostos aos riscos do acostamento. 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 10 de Agosto de 2009. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  : 
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________em Sessão Ordinária, realizada em 
17 de Agosto de 2009.  
  


