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              ATA DA 23ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 31 de Agosto de 2009 - 1º Período da 15ª Legislatura.  Aos 
trinta e um dias do mês de Agosto do ano dois mil e nove, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Vigésima 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 a ausência do Ver. 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, oito votos.  Ato contínuo, 
o Sr. Presidente submeteu a ata à discussão e votação, sendo a mesma também aprovada 
por unanimidade dos presentes, sem preceder manifestação.  Em seguida, o Sr. Presidente 
solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura das matérias do EXPEDIENTE que 
constou do seguinte, com seus respectivos despachos: OFÍCIO Nº 728/09 do Poder 
Executivo, encaminhando o BALANCETE FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS, referente ao mês de Julho/09 – desp.: À 
Comissão de Finanças e Orçamento; PROJETO DE LEI Nº 018/09 (Cria o “Dia Municipal do 
Rock” no calendário de eventos culturais da Estância Turística de Salesópolis e dá outras 
providências), do Ver. Agnaldo Bueno – desp.: Às Comissões de Justiça e Redação, de 
Agricultura, Comércio, Indústria e Turismo e de Finanças e Orçamento; REQUERIMENTOS 
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 109 – Cópia de todas as notificações efetuadas 
pelo Setor de Fiscalização Municipal, relativas à obras em loteamentos irregulares que 
geraram processo nos últimos cinco anos, com as respectivas cópias de fotos iniciais e 
situação atual, do Ver. Paulo Arouca Sobreira; 110 –Informar o motivo da Rua Prefeito 
Deolindo Carlos da Fonseca não contar com o serviço de coleta de lixo e iluminação pública 
e quando pretende solucionar esses casos; 111 – Informar o que a Administração está 
programando para minimizar os problemas do Bairro da Grama, como a manutenção da 
ponte e colocação de grades de proteção nas suas laterais, pavimentação ou nivelamento e 
cascalhamento do trecho não asfaltado; 112 - Solicitando ao Sr. Presidente da Câmara 
Municipal oficiar os responsáveis pela Empresa Branco Engenharia visando esclarecimentos 
acerca dos fatos constantes da denúncia do Sr. Prefeito referente a diversas obras 
paralisadas e que, sendo possível, em data e horário a ser agendado, se reúnam para 
esclarecer os Nobres Vereadores sobre os fatos, apresentando documentos que lhes dê 
respaldo nas justificativas que apresentarem a este Parlamento, bem como que os membros 
da COSPES e CFO dirijam a reunião, registrem os depoimentos em ata e, posteriormente,  
se for o caso e se oportuno, instaurem inclusive um inquérito nesta Casa, de conformidade 
com as disposições regimentais, todas do Ver. Claudinei José de Oliveira – desps.: 
Aprovados, encaminhe-se; MOÇÃO Nº 009/09 – De Apoio aos trabalhos da Assembléia 
Legislativa do Estado de São Paulo, em especial a Comissão de Deputados composta por 
DAVID ZAIA (PPS), EDSON GIRIBONI (PV), ESTEVAN GALVÃO (DEM), JONAS 
DONIZETTI (PSB), MAURO BRAGATO (PSDB), VICTOR SAPIENZA (PPS) e VICENTE 
CÂNDIDO (PT) designados pela Presidência para estudar o Projeto de Lei Nº 451/07 que 
altera o índice de participação do município de Salesópolis na distribuição do ICMS, do  
Vereador Pedro  da  Fonseca  e  outros  –  desp.:  Aprovada,  encaminha-se;  INDICAÇÕES 
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solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 260 –  Determinar ao Setor de Obras, canalizar o 
córrego que passa em frente a Escola Estadual Ver. Elisiário Pinto de Morais, Distrito dos 
Remédios, dos Vers. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá e Angelino Rodrigues; 261 – 
Determinar ao Setor de Obras, patrolar a Estrada São João até o Sítio Prosperidade, Bairro 
dos Mirandas; 262 – Determinar ao Setor de Obras, construir uma cobertura no ponto de 
ônibus localizado na Estrada do Serrote, ao lado da EMEF Padre Mário Del Sante, ambas 
do Ver. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá; 263 – Determinar ao setor competente, instalar 
nova lixeira ao lado da EMEF Padre Mário Del Sante, Bairro do Serrote, dos Vers. Sérgio 
Aparecido Feliciano de Sá e Angelino Rodrigues – desps.: Encaminhe-se, lidas no 
Expediente; PARECER CFO Nº 025/09 referente ao Balancete Financeiro da Câmara 
Municipal de Salesópolis, relativo ao mês de Julho/09 – desp.: Aguarde-se o Parecer Prévio 
do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para então emitir o parecer final e 
conclusivo; OFÍCIO Nº 245/09 da Secretaria Municipal de Saúde, informando que nos dias 
três e vinte e dois de setembro, será realizado o Treinamento – Estratégias de Diagnóstico e 
Intervenção Breve para uso Problemático de Álcool”, no Salão Paroquial desta cidade; 
CONVITE do Presidente da ACAT para o Curso de Formação Política que acontecerá na 
Câmara Municipal de Suzano, todos os sábados dos meses de setembro, outubro e 
novembro, das nove às doze horas;  COMUNICADOS sobre a liberação de recursos 
financeiros do Ministério da Educação: no valor de R$ 9.135,70 e R$ 2.190,06 referente a 5ª 
Parcela do PNATE; do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome: no valor 
de R$ 6.500,00, sendo R$ 4.500,00 para Piso Básico Fixo e R$ 2.000,00 para o Piso 
Variável de Médica Complexidade - PETI – competência Julho/09; da Câmara dos 
Deputados: no valor de R$ 590.366,27 referente aos recursos do Orçamento da União 
pagos ao Município, referente ao mês de Julho/2009 – 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 262, lembrando que funcionários da Prefeitura Municipal desmontaram a 
cobertura existente para refazê-la e, desde então, os usuários do transporte coletivos e de 
escolares estão expostos às intempéries. Também lembrou que o ponto de ônibus anterior 
ficava dentro de uma propriedade particular, mas, a sua reconstrução no mesmo lugar não 
foi autorizada pelos atuais proprietários,  portanto, já sugeriu que a nova cobertura seja 
construída ao lado da Escola Municipal do bairro. Justificando sua Indicação Nº 261, disse 
que, há anos, a Estrada São João não recebe patrolamento e muitos usuários o têm 
procurado reclamando das suas péssimas condições. Finalizando, reportou-se à Indicação 
Nº 260, dizendo que sugeriu à Prefeitura Municipal propor à Empresa SA Paulista que, em 
troca do espaço cedido para depósito de seus materiais, faça a canalização do córrego 
próximo à Escola Estadual Vereador Elisiário Pinto de Moraes. O VER. CLAUDINEI JOSÉ 
DE OLIVEIRA parabenizou o Sr. Presidente – Ver. Pedro da Fonseca, pela apresentação da 
Moção Nº 09 e esclareceu que o Projeto de Lei em questão tem como objetivo conseguir 
recursos para Salesópolis que é tanto penalizada pelas leis arcaicas da área de meio 
ambiente. Justificou oralmente seu Requerimento Nº 112, que apresentou com intuito de 
que os Vereadores também ouçam os esclarecimentos das empresas responsáveis acerca 
das obras paralisadas e dos transtornos que bem causando ao município.Também justificou   
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transtornos que vem causando ao município. Também justificou seu Requerimento Nº 111, 
dizendo que já conseguiu recurso para pavimentar uma parte da referida estrada, mas há 
outra parte necessitando de manutenção, assim como necessita a ponte daquele bairro. Por 
fim, disse que apresentou o Requerimento Nº 110, atendendo os moradores do Jardim Bela 
Vista que reclamaram não serem atendidos pelo serviço de coleta de lixo. O VER. 
AGNALDO BUENO justificou oralmente seu Projeto de Lei Nº 18, lendo-o na íntegra, com 
sua devida justificativa. Passando a presidência ao Vice-Presidente, Ver.Sebastião 
Rodrigues de Campos Júnior, o VER. PEDRO DA FONSECA justificou oralmente sua 
Moção Nº 09, esclarecendo que o Projeto de Lei em questão visa possibilitar que os 
municípios mais ricos repassem pequenas porcentagens do ICMS aos mais pobres, como 
Salesópolis, permitindo, assim, uma distribuição mais justa do ICMS sob os aspectos 
econômico, social e ambiental. Acrescentou que, com a aprovação do citado projeto, serão 
transferidos recursos de “quem vive melhor para quem vive em piores condições”, pois sob 
o ponto de vista ambiental, as regiões que mais poluem o meio ambiente repassarão 
recursos para aqueles que ajudam a combater a poluição, como é o caso de Salesópolis. 
Retomando a presidência e prosseguindo com a ordem de inscrição, o Sr. Presidente 
concedeu a palavra ao VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR que 
também declarou seu apoio à Moção Nº 09, garantindo também se empenhar junto ao 
Deputado Estadual Vitor Sapienza, para que esse consiga apoio dos seus Pares na 
Assembléia Legislativa, porque os benefícios a Salesópolis, que vive sob os impositivos da 
Lei de Proteção dos Mananciais e, por conseqüência, sofre com o baixo orçamento, são 
importantíssimos. Disse que o Projeto de Lei é justo porque devolve a Salesópolis e outros 
municípios em igual condição, o sacrifício que fazem para proporcionar benefícios aos 
demais, protegendo seus mananciais. Também apoiou o Projeto de Lei Nº 18 do Nobre Ver. 
Agnaldo Bueno, enfatizando que, quem não gosta de música não gosta da vida e, quem 
gosta, leva a vida mais alegre. Referindo-se ao Requerimento Nº 112, disse esperar que os 
membros da COSPES – Comissão de Obras, Serviço Público, Educação e Saúde 
acompanhem mais de perto os processos de todas as obras paralisadas, e mantenham 
informados os demais membros desta Casa de Leis acerca da realidade das empreiteiras 
contratadas, que não têm compromisso com esta cidade. Por fim, informou que vários casos 
já foram encaminhados ao Ministério Público, mas, a COSPES deve requerer cópias de 
documentos para entender todo processo e interferir. 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 dos Pareceres CJR Nº 16 e CFO Nº 27/09, 
ambos recomendando a aprovação da PROPOSTA DE EMENDA À LOMS Nº 002/09 
(Acrescenta Parágrafo 14 no Artigo 83 da Lei Orgânica Municipal), de autoria do Ver. Pedro 
da Fonseca e outros; e CJR Nº 09 e CFO Nº 026/09, ambos recomendando a aprovação do 
PROJETO DE LEI Nº 005/09 (Dispõe sobre incorporação de Abono aos Servidores 
Municipais, ativos, inativos e pensionistas, e dá outras providências), de autoria do Poder 
Executivo.  Terminada a leitura, o Sr. Presidente colocou em primeira discussão a 
PROPOSTA DE EMENDA À LOMS Nº 002/09 (Acrescenta Parágrafo 14 no Artigo 83 da Lei 
Orgânica Municipal), de autoria do Ver. Pedro da Fonseca e outros. Passando a presidência 
ao  Sr. Vice-Presidente, Ver. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior,  o  VER.  PEDRO  DA 
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FONSECA, autor da matéria, justificando-a, leu a proposta e sua justificativa na íntegra.   
Retomando a presidência e ninguém mais se manifestando, submeteu referida matéria à 
primeira votação, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes, ou seja, oito votos. 
Aprovada em primeiro turno, o SR. PRESIDENTE comunicou que, conforme disposições 
legais e regimentais, na Ordem do Dia da próxima sessão acontecerá a segunda e última 
discussão e votação desta matéria. Ato contínuo, colocou em única discussão o PROJETO 
DE LEI Nº 005/09 (Dispõe sobre incorporação de Abono aos Servidores Municipais, ativos, 
inativos e pensionistas, e dá outras providências), de autoria do Poder Executivo. O VER. 
VANDERLON OLIVEIRA GOMES lembrou que os funcionários recebem o abono desde 
fevereiro deste ano, portanto, segundo o Assessor Contábil deste Legislativo, em se 
tratando de abono pago em valor pecuniário, não haverá impacto financeiro, haja vista que o 
valor está incluso na folha de pagamento com as devidas incidências de INSS, FGTS, férias 
e outros. Acrescentou que a Folha de Pagamento sofreria aumento se o valor fosse pago 
em forma de cesta-básica, não sendo este o caso. Informou a todos que, mesmo sem este 
projeto, após o terceiro mês consecutivo de recebimento de abono, o direito dos servidores 
é automaticamente adquirido, devendo então o abono incorporar-se ao salário. Por fim, 
concluiu enfatizando que, independentemente deste projeto, os servidores têm direito, mas, 
solicitou aos Vereadores que cumpram com sua parte, aprovando a matéria. Ninguém mais 
se manifestando, foi a referia matéria submetida à votação, sendo também aprovada por 
oito votos.  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. A VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA 
DUQUE comentou que soube de mais um acidente, nesta data, em frente ao Supermercado 
Okamura; segundo informações, uma pessoa de bicicleta, desceu a Rua São Cristóvão, 
Bairro Fartura e atravessou a Avenida Victor Wuo, batendo no muro da Sociedade Esportiva 
Salesopolense. Enfatizou a necessidade de sinalização e pintura de lombada naquele 
trecho que, devido ao grande movimento diário de pessoas e veículos, todos estão expostos 
à riscos. Reportando-se às obras na Estrada Mogi-Salesópolis, enfatizou a necessidade de 
ampliar o número de ônibus, nos horários de pico, porque muitos usuários estão chegando 
atrasados nos seus compromissos diante de tantas paradas no caminho. Comentou que ela 
mesma, nesta data, em viagem a Mogi das Cruzes, parou oito vezes na ida e mais oito na 
volta, demorando uma hora e quarenta e cinco minutos nesta viagem de carro, acreditando 
que de ônibus o tempo é maior ainda devido ao embarque e desembarque de passageiros. 
Dirigindo-se ao Sr. Presidente, requereu-lhe contatar a Empresa Júlio Simões e agendar 
uma reunião para expor esta situação que vem criando transtornos na vida profissional e 
escolar de tantos usuários. Alertou ainda que, com a subida dos termômetros, aumenta o 
número de pescadores nas barragens da cidade, devendo também aumentar a fiscalização, 
especialmente, porque muitos moradores e turistas estão nadando, expondo-se a sérios 
riscos porque Salesópolis não dispõe de Corpo de Bombeiros e o socorro ficará 
comprometido. Aproveitou para sugerir uma Campanha de Conscientização de limpeza nas 
barragens voltada aos turistas, pois, passando pela Rodovia Mogi-Salesópolis, às margens 
da Barragem do Paraitinga, é possível constatar muita sujeira acumulada. Registrou 
congratulações  ao  município  vizinho  de  Mogi  das  Cruzes,  que  no  dia  seguinte  a  esta 
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sessão, comemoraria seus quatrocentos e cinqüenta anos. Em seguida, comentou que 
assistiu, no último final de semana, na novela Caminho das Índias, da Rede Globo, a 
atuação da jovem salesopolense Soraya Karfhan, relembrando emocionada que, quando 
criança, aquela menina já lhe dizia que um dia todos a veriam na TV. Diante deste sonho 
realizado, enfatizou que tudo é possível quando se tem um projeto de vida e luta para 
concretizá-lo. Dirigindo-se aos jovens, presentes no plenário, disse que a realidade da jovem 
Soraya deve renovar as esperanças de todos para lutarem pelos seus sonhos. Finalizando, 
a oradora lembrou que referida novela é transmitida em rede nacional e internacional, 
portanto, fica feliz em ver que uma jovem salesopolense se destaca naquilo que sempre 
sonhou. O VER. SÉRGIO APARECIDO FELICIANO DE SÁ comentou que o Sr. Yolando – 
Secretário Municipal de Obras, esteve no Distrito dos Remédios e juntos visitaram vários 
pontos que necessitavam de manutenção, como por exemplo, a ponte da Estrada do Cayubi 
e a Estrada dos Fonseca. Parabenizou aquele secretário pelo trabalho bem feito na Estrada 
dos Fonseca e na sua ponte, resolvendo o problema que impedia aos estudantes de 
utilizarem aquele caminho para irem à escola. Contudo, registrou que ainda faltam a reforma 
da ponte da Estrada do Serrote e o corte das árvores que, prestes a caírem, colocam em 
risco toda uma família. Disse que, por telefone, falou com o Sr. Prefeito Municipal e sugeriu 
que o Secretário Municipal de Obras faça estas visitas quinzenalmente no Distrito e bairros 
adjacentes, evitando acumular serviços e reclamações, obtendo a resposta de que as visitas 
serão semanais, ao que o orador acrescentou que será ótimo. Registrou ainda os reclamos 
da população do Distrito dos Remédios acerca da falta de vacina para cães, esperando que 
o setor municipal responsável faça o atendimento, especialmente, no Bairro Itaguassú. 
Congratulou-se com os fumantes, classe que considera bastante discriminada, por estarem 
cumprindo a Lei Anti-fumo sem criar confusão. Finalizando, também parabenizou o Nobre 
Par Sebastião pela inauguração da sua pizzaria, dizendo que muitos a elogiaram, portanto, 
desejou felicidades e sucesso ao colega neste empreendimento. O VER. CLAUDINEI JOSÉ 
DE OLIVEIRA  iniciou parabenizando também o Nobre Vereador Sebastião, dizendo que, 
embora não pudesse participar da inauguração, ouviu ótimos comentários. Enfatizou que 
este é mais um ponto para bem receber os salesopolenses e turistas, desejando sucesso e 
esperando que outros investimentos de mesmo porte aconteçam neste município. 
Comentou que esteve, juntamente com o Sr. Presidente – Pedro da Fonseca e o Nobre Par 
Agnaldo Bueno, em São José dos Campos, em reunião com o Secretário Estadual de Meio 
Ambiente, apresentando propostas da Cartilha Verde, cujas exigências também atenderá as 
propostas do Selo Verde e juntas, viabilizarão a este município a recepção de recursos do 
Estado. Ainda sobre a questão ambiental, informou que esteve, na última quarta-feira, em 
reunião com o Sr. Hélio de Castro – Superintendente de Negócios de Produção, porque 
tomou conhecimento de que a administração das barragens será transferida à Sabesp, a 
qual esta Casa de Leis encaminhou documento solicitando atenção especial para as suas 
duas represas, de Ponte Nova e Paraitinga. Disse que, neste documento, pede atenção, 
primeiramente, com relação ao acúmulo de lixo, seguidamente, com relação aos animais 
abandonados naquela área, especialmente eqüinos e, por último, com relação à pesca 
predatória.  Disse que já oram encaminhados  técnicos  ambientalistas  para  elaboração  de  
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projetos,  que  serão  discutidos  com os demais Vereadores para posterior apresentação ao 
FEHIDRO – Fundo Estadual de Recursos Hídricos, órgão que libera muitos recursos. 
Esclareceu que, ao invés de punição, o projeto visa regulamentação, como por exemplo, em 
vez de proibir o uso de jet ski nas águas das barragens, regulamentar seu uso. Disse que, 
naquela oportunidade, também comentaram sobre o Projeto Navega São Paulo, objeto de 
luta constante do Vereador Vanderlon, para interligar ao projeto que será apresentado ao 
FEHIDRO. Acrescentou que o DAEE não cumpriu várias exigências do acordo, firmado por 
ocasião da construção da Barragem do Paraitinga e, como forma de pagamento de uma 
dívida do Estado, aquele departamento está passando as Barragens de Salesópolis para a 
Sabesp. Diante desta transferência, questionou se a Sabesp também herdará as exigências 
não cumpridas pelo DAEE, como a construção de uma área de lazer, esperando que sim, 
porque se assim não for, tomará novas medidas para o cumprimento do acordo. Sugeriu 
aos Nobres Pares unirem-se para conseguir que os recursos do DADE sejam utilizados 
também na construção da Arena Multiuso, que poderá ser no espaço denominado 
“Franciscão”, onde agregará teatro, música, dança e outros eventos de grande porte, 
sugestão que espera seja debatida e aprovada pelo COMTUR. Dirigindo-se ao Sr. 
Presidente, solicitou-lhe cobrar da Administração Municipal  informações acerca dos 
membros designados para compor a Diretoria Fundiária, recém criada através de Lei 
Municipal, enfatizando que é necessário acelerar os processos dos loteamentos que 
dependiam da citada diretoria. Por fim, agradeceu e elogiou a Sra. Promotora Pública da 
Vara Distrital local que, a um telefone seu, atendeu uma pessoa necessitada de audiência 
urgente, resolvendo o caso e dando prosseguimento com a agilidade necessária. O VER. 
AGNALDO BUENO também parabenizou o Nobre Colega Sebastião pela inauguração do 
seu ponto comercial, um ambiente requintado e muito agradável, desejando sucesso neste 
empreendimento porque Salesópolis precisa de ambientes iguais. Registrou a reivindicação 
do aluno Ramon Pereira Gomes, da EMEI Professora Maria Aparecida Freire de Faria, de 
apenas cinco anos, que solicitou-lhe cobrar do Prefeito Adilson o envio de areia para o 
parquinho da sua unidade escolar. Considerou interessante a reivindicação vinda de um 
menino tão novo, registrando em seguida que, oficiará o pedido ao Sr. Prefeito Municipal. O 
VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR declarou-se feliz pelas 
congratulações ao seu novo empreendimento, informando que gerou mais seis postos de 
emprego no município, portanto, pede a Deus que o ajude a mantê-lo.  Registrou que, pela 
primeira vez, Salesópolis sediou o Mapa Cultural de São Paulo, durante os dias vinte e oito 
e vinte e nove de Agosto, recebeu artistas de vários municípios que se apresentaram, assim 
como outros que vieram apenas prestigiar as apresentações e com isso, todos conheceram 
esta cidade. Parabenizou o Diretor Municipal de Cultura pela conquista, enfatizando que 
Salesópolis só tem a ganhar sediando eventos desse porte. Comentou que esteve, com o 
Sr. Prefeito Municipal, em São Paulo, na Secretaria Estadual de Esportes, quando 
perguntaram sobre o Projeto Navega São Paulo, e um funcionário respondeu que o projeto 
de Salesópolis foi tão bem aceito que servirá de modelo para implantação no Estado todo. 
Diante deste fato, disse acreditar que Salesópolis estará no rol das cidades que serão 
contempladas,  informando ainda  que  a  Sabesp  é  uma  das empresas que  patrocinará 
tal projeto,   tanto  que  já  assinou  convênio  com  o  Estado.  Declarou-se confiante de que 
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Salesópolis ganhará muito explorando os espelhos d’água, desenvolvendo vários projetos 
aquáticos para atrair investimentos e incrementar o turismo, aproveitando os bens naturais 
desta cidade. O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES disse que o projeto referido foi 
muito bem elaborado pelo Sr. Antonio Wuo, que se encantou pela proposta e dedicou-se 
para que desse os frutos que, em breve, todos colherão. Informou que sempre insistiu aos 
Prefeitos Municipais, seja o anterior ou atual, para contratação de um bom projetista para o 
Município, pois, muitas vezes, conversando com secretários de outras cidades, esses diziam 
que existe muito recurso disponível no Estado e na União, mas, para conseguir liberação, 
depende do município apresentar bons e interessantes projetos. Lembrou que, há alguns 
meses, quando o Sr. Prefeito esteve nesta Casa de Leis, cobrou-lhe a elaboração do Plano 
de Carreira para os Funcionários Públicos, quando ele respondeu que não poderia enviar 
um “enlatado” para os Vereadores aprovarem, entretanto, passou o tempo e, muito embora 
a gestão anterior tenha deixado um trabalho iniciado, nada foi encaminhado a esta Casa. 
Porém, nesta semana, disse que leu, no Jornal de Suzano, que o representante do 
Sindicado dos Servidores Municipais entrou com uma representação contra a Prefeitura 
Municipal por deslocamento de servidores e falta de Plano de Carreira. Ressaltou que isto é 
resultado daqueles que deixam as coisas acontecerem e somente tomam providências 
quando a situação está dramática, fato que poderia se resolver normalmente, mas, por falta 
de atitude, o será por força judicial, parabenizando, portanto, a atitude daquele sindicato. 
Reiterou que, desde fevereiro, aguarda o Sr. Prefeito Municipal cumprir sua parte no acordo 
que firmou com os moradores do Bairro Pedra Rajada, os quais compraram trinta metros de 
pedra brita para os funcionários da Municipalidade espalharem na estrada, mas, até o 
momento, nada foi feito, apesar das suas insistências ao Secretário de Obras, Diretor de 
Obras e Prefeito Municipal, restando-lhe apenas falar com a Juíza da Vara Distrital local 
para conseguir o cumprimento do acordo. Enfatizou que os munícipes que compraram as 
pedras britas, que são prejudicados com as condições das estradas, são pagadores de 
impostos e produtores rurais e não conseguem ser atendidos pela Prefeitura Municipal, 
cujos representantes os tratam com total descaso, chegando até à falta de respeito. 
Informou que, na última quinta-feira, atendendo convite do Secretário Municipal de Esportes, 
estiveram em Salesópolis, três técnicos da Trafic – empresa que garimpa talentos em 
potencial do futebol e os negocia com times brasileiros e internacionais. Informou que dentre 
tantas revelações, o Kaká, eleito o melhor jogador de futebol do Mundo, atualmente jogando 
em time estrangeiro, foi um dos talentos revelados pela Trafic. Informou que a Associação 
Caminhando Juntos, através do Projeto Educação e Esporte - CAJU FUTSAL foi muito 
elogiada por aqueles técnicos, que enfatizaram a qualidade técnica e seriedade do trabalho 
desenvolvido. Na oportunidade, selecionaram quatro atletas, um deles, de quatorze anos, 
Paulo Vinícius Gonçalves Acarone que, daqui a duas semanas, deverá se apresentar no 
Centro de Treinamento daquela empresa, para testes e exames. Ressaltou a importância do 
trabalho da Associação deste município, uma ONG – Organização Não Governamental séria 
e respeitada, lamentando, portanto, que não conte sequer com apoio da Prefeitura para 
participar de campeonatos regionais. Lembrou que estes também são os jovens talentos de 
Salesópolis, como a atriz citada pela Nobre Colega Deise, mas que precisam do apoio dos 
Poderes Públicos  para  tornar  realidade  os  seus  sonhos.  Por  fim,  disse  que  os  atletas  
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potenciais do futebol de Salesópolis contam apenas com a  Associação Caminhando 
Juntos, que desenvolve trabalhos sociais excelentes que caberia ao município, portanto, é 
necessário adotar todas as providências possíveis para apoiá-la. 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 31 de Agosto de 2009. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  : 
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________ em Sessão Ordinária, realizada em 
14 de Setembro de 2009.  


