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ATA DA 31ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE SALESÓPOLIS, realizada em 16 de Novembro de 2009 - 1º Período da 15ª
Legislatura. Aos dezesseis dias do mês de Novembro do ano dois mil e nove, no edifício
sede deste Poder Legislativo, realizou-se a Trigésima Primeira 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 da Verª. Deise Aparecida Corrêa
Duque e presença dos demais membros desta Casa. Havendo número legal, o Sr.
Presidente declarou aberta a sessão e solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a
leitura da ata da sessão anterior. Neste momento, o Ver. Angelino Rodrigues requereu
a dispensa da leitura, requerimento este que, submetido ao Plenário, foi aprovado por
unanimidade dos presentes. Ato contínuo, o Sr. Presidente submeteu a ata à discussão e
votação, sendo a mesma também aprovada por unanimidade dos presentes, sem
preceder manifestação. Neste momento, o Ver. Paulo Arouca Sobreira requereu um
minuto de silêncio pelo passamento dos Senhores Nilson Duque (sogro da Verª. Deise) e
Antonio Moniz Lisboa (Antonio Português da Padaria). 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 1.068 e
1065/09 do Poder Executivo, encaminhando, respectivamente, os PROJETOS DE LEI
Nºs 032 (Dispõe sobre a concessão de Autorização para o Executivo Municipal assinar
Termo de Constituição do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê –
CONDEMAT, e dá outras providências); e 033/09 (Autoriza o Poder Executivo a Celebrar
Convênio com o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Economia e
Planejamento do Estado de São Paulo /Unidade de Articulação com Municípios e dá
outras providências) – desps.: Aguarde-se os Pareceres competentes; Ofício Nº 938/09
do Poder Executivo, objetivando a reconsideração do Parecer da Comissão de Justiça e
Redação, contrário ao Projeto de Lei Nº 022/09 (Autoriza o Poder Executivo Municipal a
fixar e cobrar preço público pela ocupação do espaço de solo em áreas públicas
municipais pelo sistema de posteamento de rede de energia elétrica e de iluminação
pública e posteamento de telefonia), o qual foi arquivado com base no Parágrafo 2º do
Artigo 40 do Regimento Interno desta Casa de Leis – desp.: À Ordem do Dia da presente
sessão; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 135 – Informar
quem é o funcionário ou funcionários responsáveis pelo licenciamento junto aos órgãos
ambientais; como está o processo para a expedição da Licença Ambiental para as obras
de infraestrutura no Parque da Nascente do Tietê e qual o prazo previsto para iniciar a
obra; 136 – Cópia do processo referente ao embargo da obra da quadra esportiva do
Bairro Fartura e, no caso de não estar embargada, informar a data prevista para sua
retomada, ambos do Ver. Claudinei José de Oliveira; 137 – Prestar as seguintes
informações acerca do plebiscito para o cargo de Sub-prefeito do Distrito dos Remédios:
qual a data prevista para realização do plebiscito, em caso desta data estar prevista para
2010 informar por quê não foi definida neste ano, se qualquer munícipe poderá se
candidatar e, se não, informar por quê e quantos candidatos poderão participar, dos Vers.
Sérgio Aparecido Feliciano de Sá e Angelino Rodrigues; 138 –Informar a situação atual do
Contrato firmado para Concessão do Serviço de Saneamento Básico do Município com a
Sabesp, bem como se existe alguma data para renovação e quais as propostas de
benefício para Salesópolis, do Ver. Agnaldo Bueno; 139 – Encaminhar cópia do
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Cronograma de Trabalho do Consórcio Três Rios, desde o início desta gestão até a
liberação para o próximo município, e uma relação das máquinas, equipamentos e
caminhões disponibilizados, também do Ver. Claudinei José de Oliveira – desps.:
Aprovados, encaminhe-se; MOÇÃO Nº 012/09 – DE CONGRATULAÇOES para a
Excelentíssima Deputada Vanessa Damo pela sanção da Lei Estadual Nº 13.747/2009, de
sua autoria, que obriga os fornecedores de bens e serviços localizados no Estado de São
Paulo a fixar data e turno para a entrega dos produtos ou realização dos serviços aos
consumidores, e dá outras providências, dos Vers. Pedro da Fonseca, Claudinei José de
Oliveira e outros – desp.: Aprovada, encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr.
Prefeito Municipal Nºs: 323 – Determinar ao setor competente, realizar a devida limpeza
nas margens do Rio Paraitinga, bem como adotar medidas para extinguir os inúmeros
ratos que estão invadindo as casas da Rua Expedicionário Benedito Claudino dos Santos,
face ao acúmulo de sujeira naqueles arredores, do Ver. Claudinei José de Oliveira; 324 –
Determinar ao Setor de Obras, a instalação de um poste com tomadas no interior do
Cemitério local, dos Vers. Angelino Rodrigues e Sérgio Aparecido Feliciano de Sá; e
325/09 – Determinar ao setor competente, retirar a terra arrastada pela enxurrada e
acumulada em frente ao Mercado do Sr. Vianez, localizado na Avenida Bragança, bairro
de mesmo nome, dos Vers. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá e Angelino Rodrigues –
desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente; BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, referente ao mês de Outubro/09 – desp.: À Comissão de
Finanças e Orçamento; COMUNICADOS sobre a liberação de recursos financeiros: do
Ministério da Saúde: no valor de R$ 1.698,22 para o Pagamento de Compensação de
Especificidades Regionais; no valor de R$ 2.589,32 para Pagamento de Programa de
Assistência Farmacêutica; no valor de R$ 108.351,05 para o Pagamento de Teto
Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar; no valor de R$
23.845,50 para o Pagamento de PAB Fixo – todos relativos ao mês de Outubro/09 –
desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, o Sr. Presidente concedeu a
palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS
JÚNIOR referiu-se ao Ofício Nº 938/09 do Poder Executivo e solicitou ao Sr. Presidente o
agendamento de uma reunião entre Vereadores e Assessores Jurídicos da Câmara e
Prefeitura Municipal, para juntos analisarem melhor o Projeto de Lei Nº 022/09 e viabilizar
a aprovação da matéria que visa ajudar este município. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE
OLIVEIRA iniciou dizendo que todos os projetos que são encaminhados pelo Poder
Executivo acompanham pedido de urgência e, embora os Vereadores tomem as medidas
necessárias, em muitos casos, a matéria fica paralisada no próprio gabinete do Sr.
Prefeito Municipal, especialmente, aqueles em que a Câmara Municipal solicita
informações adicionais. Esclareceu que, na medida do possível, as comissões vêm
discutindo em tempo hábil cada matéria e, referindo-se ao mesmo ofício citado pelo
orador anterior, disse não se lembrar, em todo seu tempo de vereança, de ter analisado
um pedido de reconsideração como o apresentado nesta data, portanto, um fato novo que
requer atenção especial de todos. Em seguida, justificou seu Requerimento Nº 135,
lembrando que, no início deste ano, foi lhe respondido que a obra não se iniciava devido à
falta de licença ambiental, contudo, o ano está acabando e ela não começou, apesar de
tratar-se de um recurso alto destinado pelo Governo Federal. Disse da necessidade de
acompanhar este caso para evitar que se repita o fato do Galpão da Reciclagem, em que
um recurso importante foi perdido por decurso de prazo. Também justificou seu
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Requerimento Nº 136, enfatizando que há muitas informações divergentes, pois,
judicialmente, não há qualquer embargo na referida obra, contudo, lembra da
necessidade de espaço para que a juventude de Salesópolis, tão carente de tudo, tenha
direito à esporte e lazer. Quanto ao Requerimento Nº 139, esclareceu que apresentou
este documento porque constatou duas máquinas e um caminhão trabalhando em um
local, mas, julga necessário acompanhar porque, todos os dias, os Vereadores são
cobrados acerca do cronograma de serviço e da quantidade e diversidade de maquinário
disponível pelo Consórcio Três Rios. Referindo-se à Indicação Nº 138, do Nobre Par
Agnaldo, disse que o contrato já venceu e deveria ser encaminhado uma cópia da
possível renovação a esta Casa de Leis, mas, até o momento, os Vereadores não
tiveram acesso à nenhum documento. Finalizando, referiu-se ao Requerimento Nº 137,
lembrando que o cargo de sub-Prefeito do Distrito dos Remédios não precisa ser
preenchido através de plebiscito, entrentanto, esta proposta foi apresentada pelo Prefeito
Adilson, por ocasião da campanha eleitoral, sendo assim um compromisso que assumiu e
que, atualmente, todos os Vereadores estão sendo cobrados, aos quais ele deve
informações acerca dos procedimentos que pretende adotar. O VER. ANGELINO
RODRIGUES justificou sua Indicação Nº 324, dizendo que esteve no Cemitério local,
onde constatou que um pedreiro fazia ligação direta no poste da Empresa Bandeirante
Energias do Brasil, expondo-se à sério risco, para utilizar-se de uma maquita que deveria
cortar azulejo, por falta de tomadas naquele local. Enfatizou que o serviço solicitado nesta
proposição é de baixo custo e deve ser oferecido pelo Poder Público Municipal,
prevenindo assim uma possível fatalidade. Reportando-se também ao Requerimento Nº
137, que assinou juntamente com o Nobre Par Sérgio Feliciano, finalizou dizendo que é
muito importante a resposta do Sr. Prefeito Municipal porque, somente no Distrito dos
Remédios, há mais de dez interessados no cargo, sem contar outros possíveis
interessados na área central desta cidade ou de outros bairros. O VER. AGNALDO
BUENO justificou oralmente seu Requerimento Nº 138, sugerindo ainda que, no próprio
contrato novo, conste os verdadeiros benefícios que a Sabesp oferecerá aos munícipes.
Ressaltou ainda que os Vereadores devem também cobrar da Sabesp maiores benefícios
em favor dos salesopolenses como condição para renovação do contrato. Não havendo
mais oradores inscritos, o Sr. Presidente, abrindo um precedente regimental, comunicou
que, na próxima sessão, submeterá à votação o Pedido do Sr. Prefeito Municipal, contido
no Ofício Nº 938/09, já lido e discutido nesta sessão, objetivando a reconsideração do
Parecer da Comissão de Justiça e Redação, contrário ao Projeto de Lei Nº 022/09
(autoriza o Poder Executivo Municipal a fixar e cobrar preço público pela ocupação do
espaço de solo em áreas públicas municipais pelo sistema de posteamento de rede de
energia elétrica e de iluminação pública e posteamento de telefonia), arquivado com base
no Parágrafo 2º do Artigo 40 do Regimento Interno desta Casa de Leis. Em seguida, o
Sr. Presidente suspendeu a sessão por tempo indeterminado, para discutir com os
Nobres Vereadores acerca do 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). Reiniciados os trabalhos e
constatada a presença dos mesmos Vereadores, o Sr. Presidente passou para a
ORDEM DO DIA, solicitando ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura do
Requerimento de Urgência Especial Nº 003/09. Terminada a leitura foi o referido
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Requerimento submetido à votação, o qual foi aprovado por oito votos, ou seja,
unanimidade dos presentes. Aprovada a urgência especial, o Sr. Presidente solicitou ao
Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura dos Pareceres CRNMA Nº 003, CACIT Nº 003
e CFO Nº 040/09, todos recomendando a aprovação da matéria com a respectiva
Emenda Modificativa Nº 002/09 de autoria do Ver. Claudinei José de Oliveira. Em
seguida, o Sr. 1º Secretário procedeu a leitura do EMENDA MODIFICATIVA Nº 002/09 e,
terminada a leitura, o Sr. Presidente colocou em única discussão o Projeto de Lei Nº
023/09 com a referida Emenda Modificativa. Ninguém se manifestando, submeteu a
Emenda Modificativa Nº 002/09 à votação, a qual foi aprovada por unanimidade dos
presentes. Em seguida, o Sr. Presidente submeteu à votação o Projeto de Lei Nº 023/09
com a Emenda Modificativa, o qual também foi aprovado por unanimidade dos presentes.
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. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA,
reportando-se ao problemas relativos a licenciamento ambiental, lembrou que, no governo
passado, esta Casa de Leis se empenhou juntamente com o então Prefeito Municipal,
para conseguirem junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Naturais,
que as deliberações sobre energia elétrica para a área urbana consolidada, fossem da
alçada da própria Prefeitura Municipal. Disse que, desde então, isso vem ocorrendo,
contudo, nesta gestão, há muitas exigências desnecessárias, gerando transtornos aos
interessados e, conseqüentemente, as constantes reclamações. Enfatizou que o Sr.
Prefeito deve tomar conhecimento dos fatos para tomar providências visando a
desburocratização destes licenciamentos no município. Comentou que o município não
pode perder os benefícios que já conquistou como este e outros da área de educação.
Lembrou dos investimentos que muitos Prefeitos fizeram nas escolas públicas antes
mesmo da municipalização do ensino, contudo, lamentou que a LDB – Lei de Diretrizes
Básicas, determine que, no próximo ano, apenas as crianças de quatro a seis anos de
idade sejam matriculadas nas unidades de ensino infantil. Disse que há muitas crianças
que já freqüentam a sala de aula no sistema EMEI-CRECHE, haja vista que o município
conta apenas com uma Creche e, diante desta exigência, muitas crianças ficarão fora
delas. Disse que o Prefeito Adilson deve se envolver mais nestas situações, sugerindo
melhor estruturação das EMEI’s, que já contam com profissionais capacitados e assim,
permitindo que crianças menores continuem matriculadas, evitando sérios problemas à
diversas famílias. Disse que, em várias cidades vizinhas, o sistema já foi adotado para
evitar que crianças menores de quatro anos de idade fiquem fora das salas de aula e
suas mães tenham que sair do emprego. Comentou que, atualmente, as crianças que
completam três anos de idade até o dia trinta de dezembro têm o direito à matricula, mas,
a partir de 2010, não terão mais este direito. Ressaltou que, tudo o que deu certo nas
administrações anteriores deve ser mantido para evitar maiores prejuízos às crianças que
já estudam. Informou que um grupo de mães já o procurou, assim como a outros
Vereadores, e também já elaboraram um abaixo-assinado para que a mudança não
ocorra, portanto, acredita seja necessário reavaliar a mudança proposta. Declarou não
concordar com escola em tempo integral, mas, com uma boa qualidade em meio período,
todavia, para isto, será necessário implantar um sistema próprio de ensino municipal.
Enfatizou, por fim, saber que outros Vereadores também estão se empenhando neste
mesmo sentido, e espera que se resolva da melhor forma a realmente atender as
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necessidades de melhoria da educação neste município. Passando a presidência ao vicePresidente, Ver. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior, o VER. PEDRO DA FONSECA,
referindo-se à necessidade de redutores de velocidade nesta cidade, disse que há vários
locais em que a população, especialmente estudantes, estão expostos à sérios riscos.
Citou como exemplo a Avenida Professor Adhemar Bolina, na altura do cruzamento com o
conhecido “beco do Sr. Síryo”, acesso à duas grandes escolas da cidade (EE Professor
Olga Chakur Farah e EMEF Mestra Henriqueta), onde o fluxo de estudantes, aliado aos
de transporte escolar, é muito grande nos horários de entrada e saída das aulas.
Ressaltou ainda que os riscos se agravam ainda porque os pedestres não contam com
faixa para atravessar, nem com redutores de velocidade. Lembrou que, há muito, outros
Vereadores também solicitam faixa de pedestres e redutores de velocidade noutras ruas
da cidade, e enfatizou que são vidas que estão expostas à sérios riscos e nenhuma
providência é adotada pela Administração Municipal. Lamentou o fato e disse esperar que
o Prefeito Adilson se sensibilize com esta séria reivindicação dos cidadãos
salesopolenses. Por fim, citou ainda a pista da mesma avenida, no trecho em frente à
Rodoviária Municipal e o início da Estrada de Santa Branca, próximo às duas unidades
escolares do Jardim Nídia (EE Profª. Rosa Maria de Souza e EMEF Profª Sônia Maria da
Fonseca). Retomando a presidência e prosseguindo com a ordem de inscrição, o Sr.
Presidente concedeu a palavra ao VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES que,
referindo-se à necessidade de redutores de velocidade e faixa de pedestres, disse que
todo dia presencia pessoas correndo riscos nas ruas da cidade devido à falta desta
sinalização de trânsito básica. Acrescentou ainda que a Polícia Militar deveria garantir a
segurança na esquina da Rua XV de Novembro com a Avenida Antonio Paulino de
Miranda, onde há muitos motoristas infringindo as leis básicas de trânsito. Enfatizou a
presença de jovens motoristas que se aproveitam da aglomeração, nos horários de
entrada e saída de escolares, para fazer “gracinhas” expondo os pedestres à sérios riscos
de atropelamento. Quanto ao trecho citado, em frente à Rodoviária Municipal, lembrou
que a comunidade do Bairro Totozinho Cardoso já apresentou abaixo-assinado e,
constantemente, cobram a pintura da faixa de pedestres e, apesar da existência de duas
unidades escolares naquele local (EMEI Profª. Maria Aparecida Biasoli e Creche
Municipal), nada se faz para proteger a integridade física dos pedestres. Referindo-se
aos buracos nas ruas, disse que os moradores do Bairro Fartura reclamam não
agüentarem mais a quantidade de buracos na Rua Sant’Anna, especialmente, na esquina
desta com a Rua São Sebastião. Disse que devido aos últimos dias de chuva, a situação
vem se agravando ainda mais, tanto que, não sendo tapado o buraco existente naquela
esquina, no caso de cair um carro, será necessário um guincho para retirá-lo, tamanha a
profundidade. Disse esperar que o Sr. Prefeito Municipal também resolva os problemas
que, há muito, vem expondo e pedindo providências nas escolas rurais desta cidade.
Citou como graves, as situações das Escolas Municipais de Ensino Fundamental dos
Bairros dos Pintos e Barro Amarelo. Informou que nesta última, a fossa está
transbordando e a sujeira correndo no pátio da escola, tirando a liberdade dos alunos de
sair da sala para qualquer atividade, além de serem obrigados a conviver com o mau
cheiro. Na unidade do Bairro dos Pintos, reiterou o que já registrou em sessão anterior,
que a professora é obrigada a buscar água no comércio vizinho porque nem este produto
básico a escola dispõe e acrescentou ainda a unidade do Bairro do Pico Agudo que
necessita de outras diversas melhorias. Lamentou que, apesar da Secretaria de
segue fls. 6
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Educação ser a que mais recebe recursos, não consegue realizar pequenos e
necessários serviços, chegando ao ponto de alguns estudantes serem obrigados a tomar
merenda na própria sala de aula por falta de local adequado para se alimentarem.
Retomando sobre as condições da Rua Sant’Anna, Bairro Fartura, o orador finalizou
dizendo que, nada sendo feito até a próxima quinta-feira, fotografará os buracos e
protocolará denúncia porque os moradores daquela via pública são pagadores de
impostos e têm direito às condições mínimas para andar na rua. Não havendo mais
oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE comunicou que, no último dia 14 de Novembro,
sábado, faleceu na cidade de Caçapava/SP, o Pracinha Salesopolense, Jurandir
Nepomuceno da Silva. Diante do fato, também solicitou a todos um minuto de silêncio
pelo passamento deste herói da II Guerra Mundial. Em seguida, 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 16 de Novembro de
2009.
PRESIDENTE

:

1º SECRETÁRIO :
2º SECRETÁRIO :
A Ata supra foi lida e ________________ em Sessão Ordinária, realizada
em 23 de Novembro de 2009.

