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              ATA DA 26ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 28 de Setembro de 2009 - 1º Período da 15ª Legislatura.  Aos 
vinte e oito dias do mês de Setembro do ano dois mil e nove, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Vigésima 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 dos presentes.  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: 
MENSAGEM Nº 1055 do Poder Executivo, encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 023/09 
(Autoriza a proceder ao tombamento de bens culturais e naturais, relacionados a fatos 
históricos, sítios urbanos, bens artísticos, acervos documentais e paisagens naturais ou 
decorrentes da atividade humana, que preserve sua memória e dá outras providências) – 
desp.: Às Comissões de Justiça e Redação; de Obras, Serviço Público, Educação e Saúde; 
de Agricultura, Comércio, Indústria e Turismo e de Finanças e Orçamento; 
REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 122 – Informar quais 
comissionados, entre Secretários e Diretores foram desligados na atual Administração 
Municipal, com seus nomes, cargos e data de desligamento; motivos para estes 
desligamentos e quem são os novos contratados para os cargos vagos, quais cargos e a 
partir de que data,  integram o Quadro de Funcionários; 123 - Informar quais medidas a 
Administração Municipal vem adotando para solucionar o problema do trânsito neste 
município; 124 - Informar qual o trabalho implantado para atender os pacientes com o 
transporte aos diversos setores de saúde da região, se os motoristas são legalmente 
remunerados, se a Administração Municipal vem deixando de atender nossos munícipes 
para atender pessoas de outros municípios e, que atitudes estão adotando o Chefe do Poder 
Executivo e demais assessores desta gestão para resolverem os problemas e melhorarem o 
atendimento ao funcionário público, já que sempre cobraram cumprimento de horários de 
transporte, melhoria salarial e pagamento de diárias e horas-extras aos motoristas, todos do 
Ver. Claudinei José de Oliveira e outros – desps.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES 
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 276 –Adotar as medidas necessárias, seja através 
dos Fiscais Municipais ou ainda da Polícia Militar local, para o cumprimento da Lei Nº 747/82 
que dispõe sobre o silêncio e sossego público, contudo, antes da aplicação da multa, seja 
amplamente divulgado o conteúdo desta lei, conscientizando todos freqüentadores da praça 
central, do Ver. Pedro da Fonseca; 277 – Interceder junto à Telefônica S/A, objetivando a 
instalação de um Orelhão nas proximidades do Sítio dos Borbas, 4º Ramal da Estrada do 
Goto, dos Vers. Angelino Rodrigues e Sérgio Aparecido Feliciano de Sá; 278 - Determinar ao 
setor competente, definir limite de velocidade e afixar placa informativa desta definição na 
Rua Expedicionário Benedito da Fonseca, Bairro Totozinho Cardoso, bem como sejam 
colocados mais redutores de velocidade na referida via pública;   279  –  Determinar à 
Empresa Bandeirante Energias  do  
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Brasil, revisar a capacidade dos transformadores ao longo das estradas rurais que relaciona, 
ambas do Ver. Paulo Arouca Sobreira; 280 - Determinar ao setor competente, podar as 
árvores localizadas à beira da Estrada da Barragem de Ponte Nova; 281 – Determinar ao 
setor competente, fazer a manutenção e o devido patrolamento na estrada que fica ao lado 
do sítio do “Sr. Sola”, Bairro do Serrote, e liga as chácaras localizadas à beira da Barragem, 
vendidas pelos “Irmãos Cunha”, ambas do Ver. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá; 282 - 
Viabilizar, ainda que utilizando recursos do DADE, a implantação de sistema de segurança, 
com monitoramento através de câmeras de filmagem, em toda cidade, especialmente nas 
principais entradas: Portal Artístico, Praça do Peão e acesso à Estrada Salesópolis-Santa 
Branca, bem como na Praça da Matriz, arredores do Banco Bradesco e do Supermercado 
Okamura, da Verª. Deise Aparecida Corrêa Duque –  desps.:  Encaminhe-se, lidas no  
Expediente; COMUNICADOS: Do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 
sobre a liberação de recursos no valor de R$ 1.256,25 para o Programa Pró-Jovem 
Adolescente-PBV I; Do IBGE - sobre a contratação de pessoal temporário para trabalhar no 
Censo 2010 – desp.: Publicar no Quadro de Avisos e após o período de inscrição arquivar; 
OFÍCIOS Nºs: 1278/09 - da Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos  encaminhando 
cópia do Requerimento Nº 124 do Ver. Silas  Faria de Souza, solicitando a implantação de 
uma unidade da AACD - Associação de Assistência à Criança Deficiente na Região do Alto 
Tietê; 148/09 – do Deputado Estadual Vitor Sapienza informando que recebeu cópia da 
Moção Nº 09/09 deste legislativo, solicitando apoio ao Projeto de Lei Nº 451/07 que dispõe 
sobre o índice de Participação dos Municípios e que, em breve, será marcada uma 
Audiência Pública para discussão do assunto, ocasião em que conhecerá as diferentes 
proposta para o IPM; CONVITES: do Senado Aloísio Mercadante - para o Debate sobre Pré-
sal, na próxima sexta-feira, dia dois de outubro, às quinze horas, no Sindicado dos Químicos 
em São Paulo; Da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, para a Sessão Solene de entrega 
de Prêmio “Professor Nota Dez”, no dia nove de outubro, às vinte horas, na sede daquele 
Poder Legislativo – desp.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada  a  leitura,  o  Sr. 
Presidente, em caráter excepcional, autorizou a leitura da MENSAGEM Nº 1.056/09 do 
Poder Executivo, encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 024/09 (Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a celebrar Convênio com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria 
Estadual da Educação, objetivando a implantação e desenvolvimento do Programa “Ler e 
Escrever” nas escolas municipais), embora tenha sido protocolado por volta das quinze 
horas e trinta minutos deste dia. Esclareceu que a regra regimental vale tanto para 
Vereadores, quanto para munícipes como também para o Chefe do Poder Executivo, ou 
seja, toda matéria apresentada para leitura no Expediente das Sessões devem ser 
protocoladas até o final do expediente do último dia útil que antecede a sessão, no caso 
desta Casa de Leis, até as dezessete horas da sexta-feira, exceto quando feriado ou ponto 
facultativo. Acrescentou ainda que, conforme justifica o Sr. Procurador Jurídico do Executivo, 
no Ofício Nº 849/09, protocolado ainda nesta tarde, por volta das dezesseis horas e dez 
minutos, referido projeto deve ser deliberado e aprovado até o próximo dia trinta, último 
prazo para que a devida lei seja entregue na Secretaria de Educação do Estado, para que o 
Município não fique fora do Projeto Ler e Escrever e, equivocadamente,    no   referido   
ofício,   em  nome  do  Sr.  Prefeito  Municipal,   convocou 
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extraordinariamente esta Câmara Municipal para deliberação urgente deste Projeto. 
Também esclareceu que cabe somente ao Presidente do Legislativo convocar sessões 
extraordinárias no período normal de funcionamento da Câmara, mas, para que este 
Presidente e os demais Vereadores desta Casa de Leis não sejam criticados ou 
responsabilizados por futuros prejuízos à Área de Educação do Município, convocou, desde 
já, os Nobres Vereadores para uma Sessão Extraordinária, na próxima quarta-feira, às dez 
horas, para discussão e votação do referido Projeto de Lei Nº 024/09. Ato contínuo, 
concedeu a  palavra  aos  Nobres Edis inscritos.  O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA 
iniciou justificando oralmente sua Indicação Nº 279, enfatizando que tal revisão se faz 
necessária porque aumentou a população e a capacidade dos transformadores continua a 
mesma de muitos anos atrás. Lembrou que os munícipes pagam pelo fornecimento de 
energia elétrica no dia do vencimento da conta, contudo, não recebem o serviço com 
qualidade. Também justificou sua Indicação Nº 278, acrescentando que o abuso de 
velocidade é comum, colocando em risco a vida dos moradores, especialmente crianças que 
circulam por aquela via pública. Por fim, ressaltou a necessidade de resolver este problema 
com brevidade, evitando ter que chorar pelas conseqüências inevitáveis pela falta de 
providências. A VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE justificou oralmente sua 
Indicação Nº 282, lembrando que, em 2005, aconteceu um crime nesta cidade e, somente 
através do radar eletrônico foi descoberto o autor. Também lembrou que esta medida já foi 
aceita em reuniões em que se discutiu questões de segurança pública, portanto, espera que 
a Administração Municipal agilize as providências necessárias, ainda que seja necessário 
utilizar recursos do DADE, considerando que é muito importante garantir a segurança dos 
munícipes e turistas.  Disse acreditar que o monitoramento por câmeras inibirá atos de 
vandalismo e demais atos ilícitos como ocorreu, no último final de semana, no local em que 
estava instalado o Poupatempo, onde algumas pessoas faziam bagunça, inclusive lançando 
pedras. Finalizando, disse que as câmeras ajudarão a conter as ocorrências para a Polícia 
Militar que também não consegue atender todos os chamados face ao número reduzido do 
seu efetivo. O  VER.  CLAUDINEI  JOSÉ  DE  OLIVEIRA  justificou oralmente seu 
Requerimento Nº 124, lembrando que um Colega Vereador, na sessão anterior, comentou o 
caso de um paciente que quase foi deixado pelo motorista, em hospital da Capital, porque 
sabia que,  devido ao horário que chegaria,  se o esperasse, não receberia horas-extras e 
diária. Disse que também foi procurado por munícipes reclamando que, ao pedirem carro 
para serviço médico-hospitalar, sempre ouvem como resposta que não há carro ou motorista 
disponível,  embora seja um direito do cidadão,  quando o Município não dispõe do serviço 
necessitado, porém sabem que a Administração Municipal está transportando pessoas de 
outras cidades para o mesmo fim, em prejuízo dos salesopolenses. Questionou e chamou 
atenção do Prefeito Adilson, que já ocupou o cargo de Secretário Municipal de Saúde, e 
prometeu disponibilizar carros nos três períodos, ou seja, de manhã, à tarde e à noite, bem 
como um motoqueiro para levar medicamentos às residências dos necessitados, mas, além 
de não cumprir esta promessa, ainda a população perdeu o pouco que tinha conquistado. 
Enfatizou que o Chefe do Poder Executivo deve ir à campo, ver como a população está 
sendo atendida e quais seus reclamos, desta forma não resolverá tudo,  mas   sanará   boa   
parte  dos  problemas.  Também  justificou  seu  Requerimento  Nº  123,  
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enfatizando que, além dos pedidos dos Vereadores para colocação de redutores de 
velocidade e pintura de lombadas, além das manifestações populares em reuniões, será 
necessário resolver o sério problema da sinalização de trânsito nesta cidade. Ressaltou que 
há ruas na área central da cidade que não podem continuar como estão, pois, além do 
estacionamento em ambos os lados, ainda é mão dupla, dificultando o trânsito e gerando 
várias reclamações. Citou como exemplo, os arredores do Supermercado Okamura, onde 
ocorrem constantes acidentes devido ao grande fluxo de estudantes, de transporte escolar, 
cuja garagem fica naquelas proximidades, de moradores dos bairros arredores, de 
esportistas que freqüentam o campo da Sociedade Esportiva Salesopolense e clientes do 
referido supermercado, seja desta cidade ou turistas com destino à represa. Acrescentou 
que no local não há qualquer tipo de sinalização, exceto se considerar como tal uma valeta 
que, há anos, precisa de uma solução. Ressaltou ainda que a sinalização garantirá 
segurança a toda comunidade e visitantes, porque aquela área é muito problemática, como 
também são vários outros pontos da cidade, como por exemplo, as proximidades das 
escolas municipal e estadual do Jardim Nídia. Disse esperar não sejam apenas colocadas 
placas de trânsito, deixando a real solução do problema para mais tarde, mas, que seja feito 
um estudo e elaborado projeto. Reportando-se ao Requerimento Nº 122, disse que a 
Administração Municipal não pode pagar horas extras e diárias aos motoristas, nem 
tampouco fazer valer o Plano Diretor, mas consegue contratar Secretários e Diretores 
Municipais quinze minutos após o cargo ficar vago. Lembrou que, conforme dispõe a Lei 
Orgânica do Município, a Câmara Municipal deve ser comunicada sobre os ocupantes de 
cargos demissionários e admitidos, assim como deve receber cópia de Decretos, Contratos 
e Convênios firmados pela Municipalidade, mas não vem sendo cumprida. Lamentou que o 
Chefe do Poder Executivo venha tomando medidas e deixando a Câmara Municipal alheia a 
tudo, mas, enfatizou que, quando faz coisas erradas corre pedir socorro aos Vereadores, 
como é o caso do Projeto de Lei Nº 24, protocolado na tarde desta data. Esclareceu que, 
neste caso, não fosse o bom senso dos Sr. Presidente e demais Vereadores, o projeto seria 
paralisado, mas, para que o Município se beneficie como vários outros municípios, os 
Vereadores correrão contra o tempo. Enfatizou que os Vereadores não terão tempo hábil 
para discutir e analisar a matéria junto com o Assessor Jurídico porque no próximo dia trinta, 
ou seja, dentro de quarenta e oito horas, este projeto de lei tem que ser aprovado. Declarou-
se certo de que não é culpa da Secretaria Municipal de Educação, porque até mesmo 
Indicações e Requerimentos o Sr. Prefeito não consegue responder por completo e, 
certamente,  deixou este projeto engavetado até que alguém percebeu e cobrou o envio 
para esta Câmara Municipal que deverá analisá-lo em regime de urgência. Ressaltou que 
sempre diz que esta gestão governa há nove meses e nada de bom aconteceu mas,  pior 
que isto,  percebe-se que está se perdendo até mesmo o que se tinha conquistado. Por fim, 
alertou que,  se continuar do jeito que está, os Vereadores terão que tomar muitas decisões 
que não pretendiam,  mas que serão dolorosas à muitos. O VER. VANDERLON OLIVEIRA 
GOMES iniciou comentando que assinou os Requerimentos apresentados pelo Nobre Par 
Claudinei e, reportando-se ao de Nº 122, lembrou que obrigatoriedade do envio de tais 
documentos está disposta em Emenda à Lei Orgânica,  aprovada no ano passado, mas não 
cumprida.  Disse que, muitas vezes, procurou a Prefeitura Municipal para conversar com um  
                                                                                                                                                                       segue fls. 05 
 
continuação da Ata da 26ª Sessão Ordinária, realizada em 28 de Setembro de 2009.                                       FL. 05 
 
 
Diretor  e  nunca  soube  quem  ocupava  o  cargo,  o  que ocorre,  não por falta de atender 
um pedido de favor, mas pelo descumprimento da Lei Orgânica. Quanto ao Requerimento Nº 

http://www.camarasalesopolis.sp.gov.br/�


 

       CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA  
                               DE SALESÓPOLIS  

Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - Salesópolis/SP 
CEP: 08970-000    - Tel\Fax: (011) 4696-1333/1716/1731 

Site www.camarasalesopolis.sp.gov.br Email: cmsalesopolis@uol.com.br 
 

  

 

123, disse que um munícipe solicitou uma mudança no trânsito porque estava atrapalhando 
a saída de sua garagem, pedindo providências ao Secretário Municipal de Obras. Este, por 
sua vez, orientou aquele munícipe a intermediar o pedido através de um Vereador, sendo 
ele, o orador, o Vereador que elaborou o pedido mas, com a demora do atendimento, 
conversou também com o Sr. Prefeito Municipal, o qual lhe respondeu que não tinha placa e, 
mais tarde, foi colocada uma placa no local, contudo, a placa dizia exatamente o contrário do 
pedido, ou seja, ao invés de proibir, a placa autoriza o estacionamento no local. Lamentou o 
fato que, mais uma vez,  comprova que o Sr. Prefeito Municipal está muito mal assessorado 
e mal orientado pela equipe que ele mesmo escolheu. Disse que também assinou o 
Requerimento Nº 124 porque não aceita, de forma alguma, a situação em que um munícipe 
seja abandonado em São Paulo, contudo, concorda que o motorista deve ser remunerado, 
portanto, apóia a proposição que assinou com o Nobre Par para que o direito dos 
funcionários públicos, de receber pelas horas que trabalham, seja garantido. Com relação à 
Indicação Nº 276 do Nobre Par e Presidente Pedro, comentou que, na semana anterior, um 
munícipe o procurou dizendo que solicitou providências à Polícia Militar, cujo Destacamento 
Policial se localiza ao lado da Praça da Matriz, para inibir algumas pessoas que abusam na 
altura do som de seus veículos, atrapalhando a missa. Na oportunidade, os policiais foram 
ao local e, tão logo voltaram à Base Policial, o som também voltou ao volume anterior e, 
diante do fato, aquele munícipe telefonou para o Comando de Mogi das Cruzes solicitando 
providências, quando passaram a ordem para o Destacamento local e o veículo inclusive, foi 
apreendido. O orador disse que é impossível os policiais do Destacamento local não ouvirem 
o som tão alto e, se tomassem as providências corretas evitariam que aquele munícipe 
ligasse para esferas superiores para que, de fato, o problema fosse resolvido, já que foram 
eles próprios que resolveram, entretanto,  tiveram que esperar uma determinação superior. 
Apoiou a Indicação Nº 282 da Nobre Colega Deise, dizendo que, nesta data, em reunião no 
COMTUR – Conselho Municipal de Turismo, lhe foi solicitado que os Vereadores 
apresentem pedidos para utilização dos recursos do DADE para 2010,  já que a aplicação do 
recurso deste ano já foi definida. Acrescentou ainda que os recursos deste ano serão 
utilizados no entorno da Praça da Matriz, arredores do Cemitério Municipal, para construção 
de trinta pontos de ônibus e na Vila Henrique. Por fim, reiterou que os Vereadores devem 
apresentar o que for de interesse da comunidade para que, no próximo ano, seja discutido 
no COMTUR. 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.  CLAUDINEI  
JOSÉ  DE  OLIVEIRA  disse que, na sessão anterior, apresentou um Requerimento 
solicitando informações faltantes na resposta de um outro Requerimento em que o assunto 
era a utilização de recursos do DADE. Explicou que solicitou cópia do projeto porque soube 
que seriam aplicados os setecentos e vinte e um mil e trezentos reais em outra reforma na 
Praça da Matriz. Diante deste fato, lamentou que, mais uma vez, saia Prefeito e entre 
Prefeito e todos queiram reformar a mesma  praça,   contudo,   lembrou  que  um  destruiu  o  
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praça sem tomar chuva, porque é muito dinheiro para uma praça tão pequena e ainda 
questionou se o recurso seria utilizado para fazer uma restauração em mármore na praça e 
escadaria da Igreja Matriz. Questionou quantas vezes foi citado e registrado nesta Casa de 
Leis a necessidade de segurança no município e, ainda assim, o COMTUR solicita propostas 
aos Vereadores para aplicação do recurso do DADE para 2010. Sugeriu que o conselho 
busque estas informações questionando a população já que a proposta desta gestão era ser 
participativa, contudo, alertou que há membros do próprio conselho desconhecendo as 
matérias que são e serão colocadas em pauta nas suas reuniões. Ressaltou que o dinheiro 
público não é dos Vereadores nem do Prefeito, mas da população e ela deve defender como 
deve ser aplicado. Retomando sobre a Praça da Matriz, disse que, se novamente for 
reformada, está certo de que ficará bonita e será elogiada, entretanto, opina por melhor 
aplicação do recurso em benefício da população. Solicitou ao Sr. Presidente agendar 
reunião com o Assessor Contábil deste Legislativo para que os Vereadores tomem 
conhecimento da real situação financeira do município, pois já está prestes a iniciar o mês 
de Outubro e muitos funcionários públicos municipais estão preocupados se receberão seus 
salários normalmente até o final do ano, diante dos cortes das linhas telefônicas da 
Administração Municipal e outros tantos problemas. Questionou em que foram gastos os 
recursos da Administração Municipal, quanto ainda tem disponível, porque se não há 
recurso sequer para trocar lâmpadas e comprar papel sulfite, é necessário saber onde são 
aplicados os recursos do FUNDEB que é destinado à Área de Educação. Também 
questionou se estourou os quinze por cento do Orçamento Municipal destinado à Área de 
Saúde, já que não aumentou o repasse para a Santa Casa local e não houve melhoria na 
área. Enfatizou a necessidade de analisar a aplicação dos recursos juntamente com o 
Assessor Contábil para levantar dados e discutir melhor a aplicação. Se a receita do 
município caiu, o orador questionou o que a Administração Municipal tem feito para 
aumentar, se ao menos fiscalizou a saída de eucalipto, se está preparando algum projeto 
para melhorar a receita ou vem adotando outras medidas. Reiterou ao Sr. Presidente a 
necessidade de se reunir com o Assessor Contábil para ver se os documentos estão sendo 
encaminhados conforme determina a lei. Ainda se dirigindo ao Sr. Presidente, disse que, em 
resposta ao questionamento de um funcionário municipal, disse, em nome desta Casa de 
Leis e da presidência, que poderia ficar tranqüilo porque, mais uma vez e como sempre, a 
Câmara Municipal fez economia durante todo ano para sobrar dinheiro e devolver aos cofres 
públicos para ser utilizado no pagamento dos funcionários. Por fim,  informou que uma 
pessoa perdeu uma causa judicial para a Prefeitura Municipal e pagou com um aparelho de 
decibéis, esperando que este seja utilizado na melhoria da aparelhagem de som da 
Municipalidade. O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES disse que repetiria o que já 
comentou mais de dez vezes na tribuna desta Casa de Leis;  ainda está indignado com a 
situação da comunidade do Bairro Pedra Rajada que comprou trinta metros de pedra brita,  
em fevereiro,  para que a Prefeitura  Municipal  enviasse  maquinário  
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para espalhar na estrada, mas, até o momento, embora todos tenham feito o pedido para 
“Deus e todo mundo”, ninguém conseguiu enviar a máquina. Comentou ainda que, no dia 
anterior a esta sessão, um comerciante e produtor de madeira do município, disposto a 
ajudar a Administração Municipal, se propôs a levar material para as estradas rurais, mas, 
embora tenha conversado sobre o assunto centenas de vezes,  ninguém o procurou para o 
serviço que é voluntário. O orador disse que esta é mais uma situação que demonstra o 
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descaso do Prefeito Municipal que assume compromissos e não cumpre, gerando 
reclamações da população e dos Vereadores que são “enrolados” o tempo todo. 
Parabenizou a Festa do Bairro Totozinho Cardoso,  organizada pela Comunidade de São 
Vicente de Paulo, realizada no último final de semana. Enfatizou que,  no referido evento,  
foram valorizados os músicos e palhaços locais,  além de boas apresentações trazidas de 
fora para o povo que prestigiou. Finalizando, comentou que todos elogiaram o show do 
cover de Elvis Presley e agradeceu a comunidade pela brilhante festa. Não havendo mais 
oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE concedeu a palavra aos Líderes de Bancada que a 
requereram. O VER. AGNALDO BUENO (PT) iniciou comentando que, no dia anterior a 
esta sessão, domingo, esteve nesta cidade a Deputada Federal Janete Pietá (PT),  
disponibilizando uma emenda para este município. Na oportunidade, estiveram presentes 
representantes de várias Comunidades, como da Capela Nova, Chá, Nascente e Pintos, os 
quais apresentaram cinco propostas para utilização do recurso. Informou que foram um 
Projeto Tanque e Rede para geração de empregos, Ponto Turístico no Bairro da Capela 
Nova, onde a cidade de Salesópolis começou a se formar, uma Máquina Patrol, 
Saneamento Básico Rural e Centro de Saúde para o Distrito dos Remédios. Atendendo 
sugestão da própria deputada, as propostas foram defendidas e votadas democraticamente, 
resultando na vitória da proposta para Saneamento Básico Rural. Definida a proposta e 
considerando a grande extensão rural desta cidade, a Deputada Janete também propôs aos 
munícipes que votassem o bairro que seria beneficiado, sendo o Bairro da Capela Nova o 
que recebeu maior número de votos. O orador elogiou a atitude da Deputada Federal e disse 
que é assim que se faz democracia, pois é assim que o Presidente Lula investe no Brasil, 
trabalha para os brasileiros e melhora o País. Registrou que aquela deputada deixou claro 
que, no próximo ano, novas Emendas Parlamentares poderão ser liberadas para 
Salesópolis, contudo, espera que os representantes das comunidades se façam presentes 
em reuniões como aquela, para que decidam onde os recursos serão aplicados. Comentou 
que ele acompanhou toda reunião e que o Prefeito Municipal também participou e que todos 
parabenizaram a comunidade do Bairro Capela Nova pela presença e participação ativa na 
reunião que culminou em benefício para o bairro. Por fim, informou que,  naquela 
oportunidade,  foi formada uma comissão de membros do Bairro Capela Nova,  para 
acompanharem, juntamente com o orador, os trâmites necessários à efetivação do projeto 
aprovado. O VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR (PSDB) disse que, 
enquanto líder do Governo nesta Casa de Leis, comentaria sobre as obras no município. 
Enfatizou que não se vê as obras vultosas como se via na gestão passada, especialmente, 
no último ano da Gestão PR, contudo, deixaram uma herança triste para o Município, tanto 
que vários processos relativos às obras foram encaminhados para averiguação no Ministério 
Público.    Quanto ao orçamento deste ano, lembrou que foi aprovado pela gestão  
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passada,  situação que foi  agravada  com  a  crise  em  que  Salesópolis  perdeu  trinta  por 
cento, ou seja, o orçamento que era de vinte e dois milhões não chegará aos dezoito 
milhões. Acrescentou que toda esta situação causou os vários cortes de linha telefônica, 
fornecimento de água e até de energia elétrica para priorizar o salários dos funcionários 
públicos municipais, contudo, esclareceu que tudo foi resultante da falta de 
comprometimentos dos governos anteriores. Quanto ao que se diz de que o Governo PSDB 
está há nove meses à frente da Administração e nada fez, lamentou que seja cobrado a 
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fazer tudo o que não foi feito em vinte anos. Entretanto,  lembrou que o próximo ano é um 
“ano político” e todos estão se empenhando junto aos deputados para conseguirem obras 
para o município, ao contrário dos governos anteriores, não deixaram isto apenas para o 
último ano de mandado, quando as obras sobram inacabadas e embargadas como herança 
para a gestão sucessora, conforme ocorreu entre o gestor anterior e atual. Citou,  como 
exemplo,  o esqueleto de uma quadra e um Centro Esportivo embargado,  entre as inúmeras 
obras com problemas. Ressaltou que falar na tribuna desta Casa de Leis é muito fácil, mas, 
lembrou que o Nobre Par Vanderlon já citou que o recurso do DADE não será utilizado 
apenas no entorno da Praça da Matriz, mas em várias obras, incluindo até mesmo outros 
bairros. Disse que houve uma demonstração dos projetos em que serão aplicados os 
recursos do DADE, no último sábado,  para, aproximadamente, cem pessoas convidadas, 
incluindo Vereadores, o Padre Rosalvo e várias pessoas bastante críticas da comunidade. 
Concluiu dizendo que tudo o que é feito deve ser levado ao conhecimento da população, 
conforme ocorreu no citado sábado mas, esta Casa de Leis deve conhecer também para 
expor corretamente à população. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA (PR) iniciou 
dizendo esperar que o orador que o antecedeu esclareça e se retrate se, quando falou do 
PR, referiu-se ao ex-Prefeito Municipal ou ao seu Partido. Explicou que, quando se usa a 
tribuna como Líder de Bancada, deve-se falar do partido, portanto, se referiu ao ex-Prefeito 
cabe àquele se defender, mas, se referiu ao Partido cabe a ele (o orador) defender 
juntamente com o Nobre Par Angelino Rodrigues. Registrou que, há anos, seu partido libera 
recursos para Salesópolis e enfatizou que não é pouco recurso. Informou que o recurso,  
para as obras de pavimentação asfáltica em várias ruas da cidade, assunto divulgado em 
uma carta à população, assinada pelo Prefeito e Vice-Prefeito Municipal,  foi liberado pelo 
seu partido – PR. Lamentou que,  nesta carta,  os assinantes não informem que os duzentos 
e noventa e cinco mil reais necessários à referida obra de pavimentação foi conseguido com 
apoio dos Vereadores desta Casa de Leis. Enfatizou que somente critica com fundamento e 
respeitando todos, porque esta postura faz parte da democracia, mas, ressaltou que atacar 
não é uma atitude correta na tribuna. Disse que respeita para ser respeitado, contudo, 
enfatizou que seu Partido não é diferente de nenhum, é igual em tudo, portanto, libera e 
continuará liberando recursos em benefício da população. Enfatizou que,  atualmente,  é 
membro do PR, mas,  também foi do antigo PL e, independente do ocupante do cargo de 
Prefeito Municipal, seu deputado sempre enviou recursos para Salesópolis, tanto que,  
recentemente, liberou mais duzentos mil reais para o Centro de Fisioterapia. Embora a 
função do Vereador não seja correr atrás de recursos, pois lhe cabe legislar, fiscalizar e 
denunciar, sempre se empenhou para consegui-los,  a fim de atender as necessidades da 
população  e  informou  que,  a  primeira obra desta gestão,  será com recurso liberado pelo  
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seu partido.  Retomando  sobre a carta à população,  questionou se não há dinheiro  para  
nada nesta Administração Municipal, como conseguiram para tirar tantas xerox e jogar nas 
casas da cidade e, mais uma vez, reclamou a falta de transparência em não constar que o 
recurso foi conseguido graças a uma parceria com a Câmara Municipal, Vereadores, 
Partidos e Deputados. Lembrou que o povo,  tomando conhecimento de quem luta por eles, 
saberá em quem votar, reconhecendo quem realmente ajuda a cidade, porque Brasília está 
muito longe e, se não tiver Vereador que se empenhe para conseguir recurso, tudo seria 
prejudicado. Por fim, reiterou que pretendia fosse esclarecido se a citação do orador que o 
antecedeu, referia-se ao ex-Prefeito ou ao seu Partido – PR. Considerando que seu nome foi 
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citado, pelo Líder da Bancada do PSDB, o VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES requereu 
a palavra e, sendo autorizado, usou da tribuna esclarecendo que, quando comentou que foi 
conhecer o projeto que será realizado com recursos do DADE, citou a Praça da Matriz e 
entorno até o Cemitério Municipal,  referiu-se ao recurso total no valor de um milhão e 
duzentos mil reais, contudo, os setecentos e vinte e poucos mil reais serão aplicados apenas 
na Praça da Matriz e entorno. Acrescentou que trezentos mil reais serão utilizados na 
construção de trinta pontos de ônibus e, o restante, também de aproximados trezentos mil 
reais, na Vila Henrique. Este último, explicou que será realizado melhoramento no trecho 
entre o Auto Peças Sória e o final do paredão, próximo a residência do Sr. Romeu dos 
Santos. Disse que comentou com a Presidente do COMTUR para envolver mais 
comunidades nas decisões e não apenas os moradores dos arredores da Praça, porque o 
turismo de Salesópolis envolve toda população e não apenas aquela. Finalizando,  afirmou 
ainda que devem envolver inclusive as comunidades dos Bairros Rurais, como do Bairro da 
Nascentes, Ribeirão do Pote, Pedra Rajada, Pico Agudo e claro, da área central, para que 
juntos definam o que é melhor para todos. 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 28 de Setembro de 2009. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  : 
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Extraordinária,  realizada 
em 30 de Setembro de 2009.  
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