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              ATA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 15 de Março de 2010 - 2º Período da 15ª Legislatura. Aos 
quinze dias do mês de Março do ano dois mil e dez, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis 
sob a presidência do Vereador Agnaldo Bueno e secretariada pelos Edis Sebastião 
Rodrigues de Campos Júnior – 1º Secretário, e Sérgio Aparecido Feliciano de Sá – 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, lembrando que no 
último dia oito, segunda feira, não foi realizada a sessão ordinária deste Legislativo devido 
ao passamento do Excelentíssimo Senhor Sebastião de Melo Faria, Cidadão Honorário 
deste Município, Maestro e autor do Hino à Salesópolis e, em homenagem a tão ilustre 
cidadão, solicitou que todos ficassem em pé e acompanhassem a execução do referido 
hino. Ato contínuo,  solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura da Ata da sessão 
anterior.  Neste momento, o Ver. Angelino Rodrigues requereu a dispensa da leitura, 
requerimento este que, submetido ao Plenário, foi aprovado por unanimidade.  Ato contínuo, 
o Sr. Presidente submeteu a ata à discussão e votação, sendo a mesma também aprovada 
por unanimidade, sem preceder manifestação.  Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 
1º Secretário que procedesse a leitura das matérias do EXPEDIENTE que constou do 
seguinte, com seus respectivos despachos: MENSAGEM Nº 1.080 do Poder Executivo, 
encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 005/10 (Autoriza o Poder Executivo a celebrar 
convênio com o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza – CEETEPS) – 
desp.: Aguarde-se os pareceres das comissões competentes;  PROJETO DE RESOLUÇÃO 
Nº 001/10 (Constitui “Comissão Especial de Emenda e Reforma da LOM” na Câmara 
Municipal da Estância Turística de Salesópolis, e dá outras providências), de autoria da 
Mesa Diretora – desp.: À Ordem do Dia da presente sessão, conforme disposição 
regimental;  REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 014 – Cópia dos 
projetos em tamanho normal, relativos aos então Projetos de Leis Nºs 10, 11, 12 e 14/09, 
agora, respectivamente Leis Municipais Nºs 1562, 1564, 1565 e 1560, já solicitados em 
Junho/2009 e encaminhados em forma de mini-xerox, da Comissão de Justiça e Redação; 
015 – Prestar informações diversas acerca das obras da Rua Sebastião Antonio de Souza e 
continuação da Avenida Victor Wuo, paralisadas há, aproximadamente, sete meses;  016 – 
Prestar informações diversas acerca do licenciamento ambiental para ligação de energia 
elétrica; 017 – Informar qual a empresa responsável pela obra da Fonte Luminosa, próxima 
à Praça do Soldado, se é a mesma que a iniciou na gestão anterior, o que se pretende fazer 
e qual o valor e prazo para sua conclusão;  018 – Informar a data e horário que se pretende 
realizar a reunião solicitada em Outubro/2009 com representantes da AAPAS – Associação 
dos Artistas Plásticos e Artesãos de Salesópolis, bem como a política pública a ser adotada 
para atendê-los;  019 – Encaminhar, mensalmente, as Folhas de Pagamento de Pessoal, 
junto com os respectivos balancetes, assim como ocorria até meados do ano passado, 
todas do Ver. Claudinei José de Oliveira;  020 – Informar as medidas que adotou junto à 
Empresa Bandeirante Energias do Brasil, em atendimento à Indicação Nº 283, de 
Setembro/09, objetivando a colocação de quatro luminárias nos postes localizados entre os 
Nºs 345 e 530 da Rua Expedicionário Benedito da Fonseca – Bairro Totozinho Cardoso, do 
Ver. Pedro da Fonseca; 021 – Informar se já conseguiu o recurso necessário para as obras 
de canalização e asfaltamento da Rua São Sebastião, Bairro Fartura,  se há necessidade de 
autorização dos órgãos ambientais, como está o andamento do processo, qual a data 
prevista para início e término destas obras e,  se foram incluídas as caixas para captação de 
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água no projeto, da Comissão de Obras, Serviço Público, Educação e Saúde; 022 – Cópia 
do Cronograma da Coleta de Lixo nas Áreas Urbanas e Rural, do Ver. Paulo Arouca 
Sobreira;  023 – Prestar informações diversas acerca de todos os Depósitos de Madeira 
instalados dentro do perímetro urbano desta cidade, principalmente, próximos à unidades 
escolares, do Ver. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior;  024 – Encaminhar documentos 
diversos, inclusive Balancetes Financeiros deste exercício,  relativos ao Convênio firmado 
entre a Prefeitura Municipal e a Santa Casa de Misericórdia Frederico Ozanan, do Ver. 
Claudinei José de Oliveira – desps.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao 
Sr. Prefeito Municipal Nºs: 047 – Determinar o patrolamento e demais serviços de 
manutenção que se fazem necessários na Estrada dos Fonsecas, iniciando no Bar do Sr. 
Joaquim até a residência do Sr. Siqueira, Bairro Serrote;  048 – Determinar aos setores 
competentes, realizar os serviços que relaciona na EMEI João Cardoso do Nascimento, na 
Vila Bragança;  049 – Determinar ao setor competente, construir calçada (passeio público) 
na Rua Ferdinando Jungers, até a rua que liga a Escola Estadual Vereador Elisiário Pinto de 
Morais, Distrito dos Remédios;  050 – Determinar ao Setor de Obras, limpar o Poço D’Água 
da EMEF Padre Mário Del Sante, Bairro do Serrote, todas dos Vers. Sérgio Aparecido 
Feliciano de Sá e Angelino Rodrigues; 051 – Determinar ao Setor de Obras, realizar as 
obras de manutenção que se fazem necessárias na Praça do Bairro Totozinho Cardoso, do 
Ver. Claudinei José de Oliveira; 052 – Determinar ao setor competente, realizar uma 
Operação Tapa-buracos na Estrada Gotinho, desde a entrada da propriedade do Sr. 
Massayuki até a divisa com o município vizinho de Biritiba Mirim, dos Vers. Angelino 
Rodrigues e Sérgio Aparecido Feliciano de Sá;  053 – Estudar a possibilidade de denominar 
o trecho de continuação da Rua Pedro Rodrigues de Camargo, popularmente conhecido por 
“Rua do SACI”, com o nome da matriarca da Família Camargo – Sra. Benedita Fonseca de 
Camargo;  054 – Determinar ao setor municipal competente, pintar as lombadas existentes 
nesta cidade; 055 – Determinar ao setor municipal competente, verificar a situação e realizar 
os serviços que se fazem necessários na entrada do Ramal dos Oliveira, acessada pela 
Estrada dos Mirandas; 056 – Estudar a possibilidade de transformar a Rua Luiz Senadoro 
Pagano em via de mão única, bem como permitir o estacionamento apenas em um dos 
lados desta mesma via;  057 – Determinar ao Setor Jurídico, adotar as providências visando 
a extinção do monopólio do Serviço Funerário em Salesópolis, a partir do dia 20 de junho, 
quando vence a concessão de quinze anos, bem como iniciar um processo para regularizar  
a utilização do prédio da Funerária Municipal com livre comércio;  058 – Determinar a 
retomada do Programa de Incentivo aos Produtores Agrícolas de Salesópolis, todas também 
do Ver. Claudinei José de Oliveira; 059 – Interceder junto à Sabesp, objetivando a análise 
da água das escolas rurais,  060 – Determinar aos setores competentes, realizar os serviços 
que relaciona na EMEF Antonio Alves Alvarenga, Bairro Nhá Luz, ambas do Ver. Pedro da 
Fonseca;   061 – Determinar ao Setor de Obras, realizar as obras de melhoramento que se 
fazem necessárias na Rua Pedro Eugênio Bueno, Bairro Totozinho Cardoso;  062 – 
Determinar ao setor competente, colocar redutores de velocidade na Rua José Rodrigues 
de Camargo, Jardim Nídia, próximo à “Borracharia do Rui”; 063 – Interceder junto à 
Empresa Bandeirante Energias do Brasil,  objetivando a colocação de uma luminária no 
poste da Rua Nossa Senhora de Fátima, localizado nas proximidades do cruzamento desta 
via com a Avenida Professor Adhemar Bolina e da Lanchonete Xororó, todas da Verª. Deise 
Aparecida Corrêa Duque;  064 - Determinar ao Setor de Obras, realizar a limpeza 
necessária na Rua Expedicionário Benedito da Fonseca, também do Ver. Paulo Arouca 
Sobreira; 065 – Determinar ao setor competente, canalizar todos os esforços e adotar as 
providências necessárias à criação de um “Disk Denúncia” ou “Ouvidoria Municipal”; 066 – 
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Determinar ao setor competente, proibir o estacionamento de veículos pesados no trecho da 
Avenida Professor Adhemar Bolina II, entre as Ruas Pedro Rodrigues de Camargo e 
Sebastião Nepomuceno da Silva (esquina do Supermercado Dois M); 067 – Determinar ao 
setor competente, proibir o estacionamento de veículos em toda extensão da Avenida 
Professor Adhemar Bolina, afixando placas de “PROIBIDO ESTACIONAR”, todas do Ver. 
Sebastião Rodrigues de Campos Júnior – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente; 
PARECERES CFO Nºs: 001/10 corroborando à decisão do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo referente ao Processo TC Nº 2527/026/07, e apresentando o PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/10 (Dispõe sobre aprovação das Contas e Balanço Geral 
da Prefeitura Municipal de Salesópolis, relativos ao exercício de 2007) – desp.: À Ordem do 
Dia da próxima sessão para única discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo Nº 
001/10; e  002, 003 e 004/10 relativos aos BALANCETES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, respectivamente, referentes aos meses de Novembro e Dezembro/09 e 
Janeiro/10 e  005 e 006/10,  relativos aos BALANCETES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, respectivamente, referentes aos meses de Novembro e Dezembro/09 – 
desps.: Aguarde-se os Pareceres Prévios do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo para então emitir os pareceres finais e conclusivos; COMUNICADOS sobre a 
liberação de recursos: do Ministério da Educação: no valor de R$ 87.174,96 – referente à 1ª 
Quota do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; do Ministério da Saúde: quatro 
no valor de R$ 74,35 – competências 07, 08, 09 e 10/2009 – Pagamento de Teto Financeiro 
de Vigilância em Saúde TFVS (EX-TFECD);  no valor de R$ 3.408,71 – competência 
01/2010 – Pagamento de Programa de Assistência Farmacêutica Básica; no valor de R$ 
2.822,71 – competência 01/2010 – Pagamento de Teto Financeiro de Vigilância em Saúde 
TFVS (EX-TFECD); no valor de R$ 3.408,71 – competência 02/2010  - Pagamento de 
Programa de Assistência Farmacêutica Básica; no valor de R$ 23.845,50 – competência 
02/2010 – Pagamento de PAB FIXO COMP; no valor de R$ 108.351,05 – competência 
02/2010 – Pagamento de Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e 
Hospitalar;  do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome: nos valores de R$ 
2.000,00 e R$ 25,00 – competência 01/2010 – respectivamente relativos a Piso Variável de 
Média Complexidade-PETI e BPC na Escola – Questionário a ser aplicado – desps.: 
Arquive-se,  Plenário ciente. Terminada  a  leitura,  o  Sr. Presidente concedeu a  palavra  
aos  Nobres Edis inscritos.  O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES,  na qualidade de 
presidente da comissão autora do Requerimento Nº 21, justificou a proposição, 
acrescentando que tem sido procurado por moradores da referida rua. Lembrou que, em 
reunião com o Sr. Prefeito Municipal e moradores, ele disse que faltava apenas uma parte 
do recurso para conclusão das galerias,  orçado em cento e vinte mil reais. O orador disse 
que conseguiu,  através do Deputado Arnaldo Faria de Sá, uma verba no valor de cem mil 
reais, mas,  há informações desencontradas acerca da obra, pois,  segundo o Departamento 
Municipal que cuida de convênios, para iniciar a obra falta a autorização ambiental. Para 
esclarecer a questão, os membros da Comissão de Obras decidiram apresentar alguns 
questionamentos, esperando as respostas para ver se as informações procedem ou não. 
Lamentou que a obra esteja  parada,  porque,  na citada reunião, o Prefeito Adilson disse 
tratar-se de obra prioritária que marcaria seu governo. Finalizando, o orador disse esperar 
que realmente marque esta gestão, mas, que seja realizada com urgência, haja vista que, 
devido às fortes chuvas, as valetas aumentam,  complicando ainda mais o problema da 
população, que nem consegue chegar com seus carros até suas casas.  O VER. PAULO 
AROUCA SOBREIRA justificou oralmente sua Indicação Nº 64, enfatizando que o tráfego 
intenso de caminhões tem deixado alguns torrões de terra na referida via prejudicando os 
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usuários e proprietários de carros de menor porte. Em seguida, justificou oralmente seu 
Requerimento Nº 22,  acrescentando que tal cronograma deve ser distribuído à população 
para evitar que o lixo seja colocado fora do dia de coleta, favorecendo o ataque de cães que 
espalham o lixo pela rua. Finalizou ressaltando a necessidade de afixar lixeiras nas áreas 
rurais, com elevação suficiente para impedir o alcance dos animais e suas conseqüências 
até o dia da coleta.  A VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE justificou oralmente 
sua Indicação Nº 61, dizendo que visitou o local e constatou que não há condições de uso, 
até mesmo para pedestres, contudo,  lá moram mais de trinta famílias que enfrentam tais 
dificuldades e reclamam o fato. Em seguida, referiu-se à sua Indicação Nº 62, dizendo que 
também visitou o local, constatando o tráfego intenso de veículos de grande porte face à 
existência de um depósito de materiais, contudo, muitas crianças moram nesta rua.  Por fim, 
disse que reapresenta pedido feito no ano anterior,  através da Indicação Nº 63,  porque há 
muita baderna no local devido à escuridão e que,  atendendo seu pedido,  seria evitada. O 
VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA iniciou dizendo que é publica e notória a falta de 
planejamento da Administração Municipal que não considerou o crescimento da população 
e do fluxo de veículos. Problemas também herdados de administrações anteriores que 
perduram até os dias atuais, como as autorizações concedidas para abertura de novos 
depósitos, ruas em loteamentos clandestinos necessitando de muros, guias, canalização e 
coleta de lixo, tudo resultante da falta de organização. Prosseguindo, justificou oralmente 
seu Requerimento Nº 15, enfatizando que se os esclarecimentos que solicita não forem 
convincentes, será motivo do primeiro documento que encaminhará ao Ministério Público, 
haja vista que a obra na continuação da Avenida Victor Wuo,  com o aumento do tráfego de 
caminhões e ônibus de turismo, além do aumento de moradores no povoado daqueles 
arredores, aliado ainda ao mato e terra que ficaram encostados num barranco, há mais de 
quatro meses,  sequer iniciou, quando deveria ser concluída em dezembro passado. 
Também justificou oralmente seu Requerimento Nº 16 porque, conforme concordou com ele 
o Nobre Ver. Sebastião, uma simples ligação de energia elétrica requer um processo muito 
burocrático. Reportando-se ao seu Requerimento Nº 18, disse que esperava muito mais da 
atual  Administração Municipal com relação ao turismo, mas, não se vê nem o básico, 
dispensando atenção especial aos artesãos que, embora várias tentativas para se reunirem 
com o Sr. Prefeito Municipal,  ainda não conseguiram atendimento. Reportando-se ao seu 
Requerimento Nº 19, informou que recebeu algumas denúncias referentes à Folha de 
Pagamento de Pessoal da Prefeitura Municipal, de que há funcionários que julgam-se 
merecedores de melhores salários e não os recebe, enquanto outros que, supostamente, 
não merecem mas recebem. Diante de tal denúncia, procurou os balancetes respectivos 
para analisar a denúncia,  mas,  não constatou no CD enviado junto ao Balancete Mensal, 
com detalhes suficientes, motivo pelo qual apresentou esta proposição, cuja resposta 
viabilizará o levantamento de possível irregularidade. Relatou ter recebido telefonema de um 
funcionário que declarou-se preocupado com um possível corte de suas horas-extras, pois, 
embora ele as faça, alguns não fazem mas recebem,  e tal levantamento poderá prejudicar 
a todos. Ressaltou a necessidade de apurar cada caso, atendendo a denúncia, a fim de 
responder,  não apenas aos denunciantes, mas à todos envolvidos.  Quanto ao 
Requerimento Nº 24,  disse que há uma legislação relativa à prestação contas da área de 
saúde e, embora tenha trocado os gestores da Santa Casa local, os balancetes relativos ao 
convênio não foram mais enviados para análise desta Casa de Leis. Acrescentou ainda que, 
no governo anterior, quando o atual prefeito era Secretário Municipal de Saúde, foi firmado 
um convênio com a Santa Casa, e nesta proposição solicita cópia do referido documento 
para que os Vereadores conheçam o conteúdo, o aumento de valores e apurar os rumores 
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acerca de falta de recursos. Disse ainda que o provedor anterior deveria ter encaminhado 
relatório a esta Casa de Leis sobre as metas cumpridas e as que ficaram pendentes e, 
como isso não foi feito, espera obter as informações com este requerimento. Ato contínuo, 
justificou suas Indicações, destacando a de Nº 53, lembrando que a homenageada foi a 
Primeira-Dama de Salesópolis e,  na área social,  também se fez presente, inclusive,  à nível 
estadual, portanto,  merecedora da consideração. Referindo-se à Indicação Nº 58, lembrou 
que a Patrulha Agrícola foi útil aos agricultores do Distrito dos Remédios e muitos reclamam 
sua retomada. Por fim, reportou-se ao Projeto de Lei Nº 05, lembrando que há muito vem se 
empenhando para conseguir este benefício, esperando que o Sr. Prefeito Municipal,  de 
fato,  possa atender o anseio de muitos pais com a instalação de cursos da Escola Técnica 
Paula Souza.  O VER. PEDRO DA FONSECA iniciou dizendo que alguns trabalhos que 
apresentou referem-se à problemas com o fornecimento de água nas escolas rurais. 
Lembrou que o assunto foi tratado em várias sessões desta Casa de Leis pois,  quando não 
falta água,  o problema é com a sua qualidade, motivo pelo qual apresenta a Indicação Nº 
59. Enfatizou ainda que muitos pais declararam-se preocupados com a coloração da água e 
sua falta, em alguns casos, acarretando problema de saúde dos estudantes. Também 
justificou sua Indicação Nº 60, esclarecendo que participou de uma reunião com  pais de 
alunos da citada escola, ocasião em que foram colocadas as necessidades, desde a troca 
do forro do refeitório, limpeza da fossa, reparo no filtro do poço artesiano, capina do pátio 
entre outros. Lembrou que, na Festa Junina do ano passado, foram montadas barracas que, 
até o momento, não foram desmontadas, contudo, as crianças estão brincando com os paus 
que sobraram e, embora o pedido de retirada tenha sido apresentado,  desde o ano 
passado,  nenhuma providência foi adotada. Disse que uma escola tão próxima da área 
central da cidade encontra-se com tantas dificuldades, como será a situação de unidades 
mais distantes, como do Bairro Nascente do Tietê. Disse que seu Requerimento Nº 20 foi 
apresentado em forma de Indicação no ano passado, mas a urgência da situação é tanta 
que já foi apresentado abaixo-assinado dos moradores preocupados com ações de 
desordeiros e usuários de drogas. Lembrou que o tripé preocupante desta cidade é saúde-
educação-segurança  e,  constantemente, há pedidos de luminárias para garantir a 
segurança da população, especialmente, em bairros como o Totozinho Cardoso cuja 
população está em crescimento.  Finalizou enfatizando sua intenção de sensibilizar os 
Nobres Pares e o Chefe do Poder Executivo, para as reivindicações que apresenta em 
atendimento à comunidade rural e também urbana. O VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE 
CAMPOS JÚNIOR agradeceu o Sr. Presidente que está disponibilizando na Internet, 
através de sistema on-line, as sessões deste Legislativo. Em seguida, justificou oralmente 
seu Requerimento Nº 23, dizendo que tais depósitos causam transtornos na área central, 
especialmente, porque vários deles estão instalados próximos à unidades escolares, 
portanto, alvos de várias reclamações. Esclareceu que além de solicitar uma relação dos 
proprietários ou empresa com os respectivos endereços de suas sedes, também questiona 
quanto, respectivamente, recolhem aos cofres públicos, referente a IPTU, ISS, ICMS ou 
outros,  e se é permitida,  legalmente,  a instalação desse tipo de serviço dentro do 
perímetro urbano e próximo à escolas.  Acrescentou que é cômodo fixar estes depósitos nas 
proximidades do asfalto, principalmente, dentro do perímetro urbano, mas não estão sendo 
considerados os perigos para as escolas com a constante circulação das carretas, do tipo 
“romeu e julieta, os congestionamentos e transtornos que causam. Reportando-se à sua 
Indicação Nº 65, esclareceu que objetiva dar aos moradores um canal para denúncias ao 
Poder Público, pois há muitas reclamações acerca do transporte de eucalipto, seja 
atrapalhando o trânsito ou usando as estradas como depósito de lenha, entre outros que 
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poderão ser denunciadas, agilizando a fiscalização e a consequente autuação aos que 
infringem as leis. Em seguida,  justificou suas Indicações Nºs 66 e 67,  cujo objetivo é 
regularizar o trânsito no município, enfatizando que refaz os pedidos para solucionar os 
problemas da Avenida Professor Adhemar Bolina. Destacando a de Nº 67, lembrou que 
referida via é continuação da Rodovia SP-88, portanto, corredor dos veículos que destinam 
às cidades do Litoral e os inúmeros carros estacionados atrapalham o trânsito. Enfatizou 
que são medidas simples que melhorarão a vida dos munícipes e demais usuários da 
referida rodovia. Quanto à de Nº 66, disse que os proprietários de veículos de grande porte 
deveriam ter uma garagem e não utilizar as vias públicas como tais, especialmente, os que 
estão carregados, neecssitando, portanto,  de regulamentação. Citou como exemplo de 
alternativa o Auto Posto Petropires, esperando que os motoristas ou proprietários que são 
moradores do município,  junto ao Poder Executivo,  resolvam esta questão, antes que seja 
causado um transtorno maior nas proximidades do Rio Paraitinga. Por fim, reportando-se à 
situação da água nas escolas, lembrou que a gestão anterior investiu alto valor para instalar 
poços artesianos em quase todas as escolas mas, ainda assim, verifica-se a má qualidade 
no abastecimento, portanto, um caso preocupante diante do valor investido. Alertou os 
Nobres Pares para investigarem o caso, evitando que se gaste mais dinheiro e, finalizando, 
parabenizou o Chefe do Poder Executivo pelo Projeto de Lei Nº 05,  dispondo sobre 
convênio com a Escola Técnica Paula Souza que trará ótimos cursos à população de 
Salesópolis. O VER. SÉRGIO APARECIDO FELICIANO DE SÁ reportou-se, inicialmente, à 
Indicação Nº 47, dizendo que, desde o ano passado, vem cobrando o patrolamento na 
citada estrada,  sem atendimento, tanto que o Nobre Par Vanderlon também constatou as 
péssimas condições, contudo,  referiu-se à apenas um trecho de um quilometro e meio que 
a situação se agravou com a grande quantidade de chuva do início deste ano, fato que seria 
evitado se este pedido fosse atendido da primeira vez. Referindo-se à Indicação Nº 50, 
lembrou que,  na sessão passada, falou que o problema com a limpeza da caixa d’água da 
EMEF Padre Mário Del Sante  foi resolvido, mas, na verdade, o problema maior era com o 
poço artesiano, cuja água é podre, portanto,  de péssima qualidade. Disse que não adianta 
fazer a limpeza,  deve-se perfurar novo poço para atender as crianças. Referindo-se à 
Indicação Nº 49, disse que, com as águas da chuva, muito barro é arrastado para a pista,  
obrigando os estudantes a utilizarem-se do leito da rodovia para ir e vir da escola.  
Acrescentou que, além do movimento próprio do trânsito na rodovia,  a situação se agrava 
com o movimento dos caminhões das obras, contudo,  julgou injusto que a Empresa 
Paulista não ceda as fresas de asfalto, calçando aquele trecho e favorecendo as crianças, 
despreocupando seus pais, os quais sugeriram esta medida emergencial como alternativa. 
Quanto à Indicação Nº 48, o orador disse que visitou a unidade escolar, atendendo pedido 
dos pais de alunos, constatando que a pintura da escola data da gestão do ex-Prefeito 
Quico, além de notar ainda a grande quantidade de cupim no forro, telhas quebradas e a 
necessidade de reforma do parque para viabilizar o uso dos brinquedos pelos alunos. 
Comentou, por fim,  que sequer o freezer,  para armazenar a merenda escolar, está 
funcionando, portanto, a situação está complicada, requerendo atenção do Chefe do Poder 
Executivo.  Não havendo mais oradores inscritos, o Sr. Presidente passou para a ORDEM 
DO DIA e,  neste momento, a Verª. Deise Aparecida Corrêa Duque se aproximou da mesa 
principal e dirigiu-se ao Sr. Presidente que, em seguida, comunicou ao Plenário que estava 
autorizando a saída antecipada da Nobre Vereadora por motivo de saúde. Prosseguindo 
com os trabalhos,  de acordo com os Parágrafos 2º e 3º do Artigo 154 do Regimento Interno 
desta Casa de Leis, o Sr. Presidente colocou em única discussão o PROJETO DE 
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RESOLUÇÃO Nº 001/10 (Constitui “Comissão Especial de Emenda e Reforma da LOM” na 
Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis, e dá outras providências), de 
autoria da Mesa Diretoria. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA disse que, com este 
projeto,  a Câmara Municipal,  através da Mesa Diretora,  dá um grande passo,  pois,  há 
muito,  a Lei Orgânica do Município vem sendo retalhada e emendada, portanto a iniciativa 
de rever, analisar, discutir e propor mudanças atenderá as necessidades atuais, 
conclamando pelo voto favorável dos Nobres Pares. O VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE 
CAMPOS JÚNIOR disse que a matéria vem de encontro aos conflitos enfrentados com 
legislações, suprindo as falhas, através de um árduo trabalho. Acredita que,  no final, esta 
Casa de Leis terá um trabalho digno para o município, marcando esta legislatura. Lembrou 
que, há muitos anos, os Vereadores reconhecem a necessidade, mas, talvez, por falta de 
pessoas com maiores conhecimentos técnicos, este projeto foi adiado e, finalizando, 
também conclamou pelo apoio dos Nobres Pares. Passando a presidência ao Vice-
Presidente, Ver. Paulo Arouca Sobreira, o VER. AGNALDO BUENO fez questão de ler na 
íntegra referida matéria. Terminada a leitura, o orador disse que os oradores que o 
antecederam já comentaram a importância da comissão a ser constituída para, 
verdadeiramente, realizar estudos voltados para consolidar e modernizar a Lei Orgânica do 
Município que, atualmente, dificulta o entendimento bem como o acompanhamento com o 
Regimento Interno deste Legislativo, portanto,  reconhece que os Nobres Pares estão 
conscientes da necessidade e, igualmente os demais, finalizou conclamando pelo voto 
favorável. Retomando a presidência e ninguém mais se manifestando, o Sr. Presidente 
submeteu a matéria à única discussão e votação, a qual foi aprovada por oito votos, ou seja, 
unanimidade dos presentes dada a saída antecipada da Verª. Deise Aparecida Corrêa 
Duque. Não havendo mais matéria 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. VANDERLON OLIVEIRA GOMES lembrou que, 
no último dia seis, esteve no Bairro da Pedra Rajada, em reunião com a comunidade, onde 
estiveram também o Sr. Prefeito Municipal e seu Vice, os Vers. Agnaldo, Pedro, Paulo, 
Sebastião e Claudinei e, na oportunidade, foram tratados alguns assuntos pendentes, um 
deles, foi sobre a ponte que,  realmente,  foi muito bem feita. Quanto à reciclagem de 
produtos, o orador lembrou tratar-se de uma luta que perdura há anos e, se tivesse feito um 
trabalho neste sentido, evitaria as penalizações que o município sofre com o lixo que, 
atualmente, tem que ser levado à Itaquaquecetuba.  Disse que esta responsabilidade não é 
apenas do atual Prefeito mas também dos anteriores, porque se tivessem valorizado a 
reciclagem de produtos, além de minimizar o problema, geraria emprego e o custo da coleta 
seria bem inferior. Também lembrou que, naquela reunião no Bairro da Pedra Rajada, foi 
discutida a necessidade de instalar tubulação para melhoramento da estrada, mas, até o 
momento não foi feito, contudo, na reunião também foi firmado compromisso de que a obra 
seria realizada na semana passada e, mais uma vez, não foi feita a obra. Lamentou a 
situação porque a população está inconformada e os Vereadores desacreditados perante a 
população. Também foi tratado naquela reunião a necessidade do Conserveiro Rural, 
promessa de campanha do Sr. Prefeito Municipal que, reafirmou o compromisso, portanto, 
espera que realmente implante este programa, porque o problema não está em toda 
extensão, mas há alguns trechos em situação crítica que poderá se resolver se o 
compromisso for cumprido. Com relação ao Concurso Público, cujo Edital tornou-se público 
na última sexta-feira, o orador lembrou que, ao solicitar um serviço no Setor Municipal de 
Obras, a justificativa para negativa é sempre a falta de mão-de-obra braçal,  contudo, não foi 
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aberta sequer uma vaga para este cargo, apenas, três vagas para serventes, mas, ainda 
assim será para o Setor de Educação. Lamentou ser este concurso apenas uma 
maquiagem porque será difícil resolver o problema, sugerindo como alternativa a 
contratação através da empresa responsável pela limpeza pública, porque a esperança 
seria via concurso, mas, desta vez não será.  Com isso,  fica certo que, ao solicitar um 
serviço braçal à Municipalidade, a resposta continuará a se repetir em torno da deficiência 
de profissionais, complicando ainda mais a solução dos problemas apresentados aos 
Vereadores, tais como problemas hidráulico e elétrico entre outros. Considerando que o 
Setor de Obras é coração da Prefeitura Municipal, lamentou constatar, através do Edital do 
Concurso Público,  que não há nenhum empenho para melhoria. Solicitou aos Nobres Pares 
que o ajudem a divulgar a abertura do Concurso para trabalhar no Censo 2010, pois, 
segundo o Coordenador do IBGE, a participação dos moradores da zona rural no concurso, 
facilitará as pesquisas pelo conhecimento da região. Comentou que, na semana passada, 
recebeu ofício do Tribunal de Contas do Estado,  sobre a aprovação das contas desta Casa 
de Leis, na gestão de 2008, quando o orador ocupou o cargo de presidente.  Finalizou 
agradecendo as funcionárias Arlete e Bete pelas orientações e constantes alertas para errar 
o mínimo possível, também registrou sua gratidão ao Dr. Alberto e Jaime Costa, 
respectivamente, Assessores Jurídico e Contábil,  pela eficiência na orientação, resultando 
nesta aprovação. Reportando-se ao passamento do Sr. Sebastião de Melo Faria, enfatizou 
que este cidadão partiu, deixando exemplos de vida, de ser humano, de generosidade, 
enfim, uma pessoa que deve ser lembrada sempre, com sua humildade e religiosidade de 
uma pessoa que deve estar na glória da moradia de Deus e finalizou registrando seu pesar 
à Família Faria. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA solicitou a todos os Pares que se 
empenhem para agendar uma reunião com os membros integrantes do Conselho Tutelar; 
esclercendo que,  como a grande parte dos munícipes, sente-se de mãos atadas com 
relação à falta de ação efetiva daquele conselho. Acrescentou que, volta e meia, encontra 
crianças e adolescentes freqüentando bares durante a madrugada,  circulando nos 
arredores do Posto de Saúde e Cemitério e em outras localidades onde há diversão ou 
evento noturno. Disse que, se não houver empenho efetivo por parte dos Conselheiros 
Tutelares, será necessário buscar outro tipo de ajuda, ainda que através da Promotoria da 
Infância e Juventude, para que ações efetivas sejam destinadas aos menores deste 
município. Acredita que, boa parte destes,  já estejam nos caminhos das drogas, bebidas e 
em outras situações e os pais desconhecem e pensam que seus filhos estão em casa de 
amigos. Enfatizou que será necessário uma Força-Tarefa, juntamente com a Promotoria 
Pública, para verificar as diligências realizadas pelo Conselho Tutelar, se acontecem 
durante a noite e se contam com o apoio da Polícia Militar. Também enfatizou a 
necessidade de solucionar os problemas pertinentes, dizendo que esta Casa de Leis não 
pode se omitir diante dos fatos, que são alvos de reclamações e documentos formalizados 
por Vereadores, mas, a situação perdura, envolvendo crianças de doze e treze anos. 
Finalizou dirigindo-se ao Sr. Presidente, solicitando permissão para agendar, com a maior 
brevidade possível, uma reunião com a Promotoria Pública e Conselho Tutelar.  O VER. 
CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA iniciou reportando-se ao passamento do Sr. Sebastião de 
Melo Faria, Cidadão Salesopolense, pessoa que mostrou o que é ser salesopolense, pois 
amou esta cidade como muitos, mas exerceu a função de cidadão, portanto, sempre será 
lembrado. Agradeceu à Família Faria por tudo que fizeram, enfatizando que todos devem 
lembrá-lo com alegria, tal qual foram seus últimos dias. Dando continuidade, disse que 
esteve analisando todas as manifestações desta sessão,  concluindo, com sua pouca 
experiência de vereança,  que é o momento de iniciar os debates e fiscalizar as propostas 
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da Administração Municipal, no que se refere às questões educacionais, sociais, de saúde e 
ambientais,  porque os problemas estão crescendo e assim é preciso traçar novas medidas 
para resolvê-los. Quanto à questão das crianças e jovens citadas pelo orador que o 
antecedeu, disse que não se aprofundaria por desconhecimento das funções do Conselho 
Tutelar, contudo, lembrou que o município conta com um efetivo de vinte e dois homens na 
Policial Militar e,  apenas treze realmente estão ativos. Este fato, aliado ao reduzido efetivo 
na Polícia Civil agrava ainda mais a situação, contudo, não se deve apenas reprimir, mas 
dar às crianças e adolescentes,  alternativas para ocuparem o tempo ocioso. Lembrou que, 
antigamente, os pais usavam de energia e até de força, que não é tão comum na atualidade 
e, embora a agressão não seja aceita, também por força do ECA – Estatuto da Criança e 
Adolescente, a educação é diferenciada. Contudo, enfatizou o orador,  é necessária uma 
Política Pública mostrando às crianças e jovens onde se pretende chegar e como se atingirá 
os objetivos. Reconheceu que o problema do município,  há muito,  é a falta de dotação 
orçamentária,  entretanto é necessário saber o que se quer, como por exemplo, realizar as 
festas no município voltadas aos interesses sociais,  dando mais oportunidade aos grupos 
da cidade, ao invés de contratar grupos musicais de fora. Ressaltou a necessidade de 
repensar a situação, porque a população não comenta que ele ou outro Vereador é mau, 
mas que a Câmara Municipal é fraca ou ruim, contudo, poucos acompanham os trabalhos 
dos Vereadores, haja vista a quantidade e diversidade de preocupações apresentadas 
apenas nesta sessão, necessitando de uma conversa séria com o Chefe do Poder 
Executivo para que,  política à parte,  juntos possam verificar,  pasta a pasta,  os objetivos e 
os caminhos para atingi-los e, se não atingir cem por cento do proposto, atingirem, ao 
menos,  oitenta por cento. Acrescentou que a população em geral está ociosa, necessitando 
de opções de ocupação, sugerindo buscar e agregar novas idéias junto aos municípios de 
mesmo porte,  porque há alguma preocupação em bem atender o turista, esquecendo-se de 
atender o povo de Salesópolis. Disse que este é o momento de mudança nas legislações 
municipais, no Regimento Interno deste Legislativo, na postura dos Secretários e Diretores 
Municipais que refletem os ideais do Prefeito Municipal, contudo, os Vereadores são 
cobrados e, embora queiram dar respostas e soluções, não conseguem, haja vista a reunião 
já comentada pelo Nobre Par Vanderlon, realizada com a comunidade do Bairro Pedra 
Rajada,  onde alguns problemas colocados necessitam de maior empenho, inclusive junto 
ao Governo Estadual ou Federal.  Com relação ao Concurso Público também já 
mencionado, disse que esperava contar com a criação de vagas para Professor de 
Educação Física para as Escolas da Rede Municipal, lamentando a falta porque o trabalho 
deste profissional influencia a formação na parte motriz das crianças. Também lamentou a 
falta de vagas para Braçal, porque,  embora hajam várias necessidades, o coração da 
Administração Municipal é o Setor de Obras, portanto, não adianta ter tantos outros 
profissionais se não tiver funcionários para atender os 472 Km de estradas rurais, as quase 
trinta pontes quebradas, as manutenções nas escolas municipais além das montagens de 
barracas para festas. Disse que, demorou tanto para sair o Edital do Concurso e, ainda 
assim, não atenderá o anseio da comunidade, pois, embora existam três ou quatro dentistas 
no quadro funcional da Municipalidade, se cria mais um,  neste concurso, enquanto que se 
pagariam dois braçais com o salário de apenas um dentista. Ressaltou que, se o Setor de 
Obras não funcionar, a Administração Municipal também não funcionará, tanto que, na 
reunião realizada no Bairro da Pedra Rajada,  um senhor disse que o Prefeito da gestão 
anterior deixou para arrumar as estradas no final do mandato e perdeu a eleição, mas a 
situação se agravou e as necessidades atuais são maiores que naquela época. Agradeceu 
esta Casa de Leis pela reunião realizada na Barragem de Ponte Nova, ocasião em que se 
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discutiu questões ambientais,  em que estiveram presentes os Vereadores Paulo e Pedro 
que, junto com ele, compõem a Comissão Permanente de Recursos Naturais e Meio 
Ambiente,  além de outros Nobres Pares, apresentando cinco itens que serão formalizados 
através de uma Carta da Câmara Municipal a ser levada à ACAT e outros demais órgãos do 
governo,  solicitando que a cobrança pelo uso da água desta cidade,  seja liberada em 
forma de dinheiro e não de projeto, para que o próprio município defina em que será 
aplicado.  Por fim, também lembrou que,  na ocasião,  discutiram a intenção de 
municipalizar a liberação de licenciamentos ambientais além da necessidade de resolver os 
problemas relativos à questão das águas da represa e do acúmulo de lixo no seu entorno, 
entre outros.  O VER. PEDRO DA FONSECA cumprimentou o Diretor de Agronegócios do 
Município e, em seguida, lembrou que, na sessão anterior,  comentou acerca do recurso 
que seria liberado pela Empresa Bandeirante Energias do Brasil para resolver os problemas 
de iluminação pública e, nesta data, leu no Jornal do Alto Tietê,  datado de treze de março, 
que a Sabesp também investirá vinte e três milhões na região, incluindo Salesópolis e, 
segundo a matéria, no contrato inclui manutenções de ruas e calçadas. Acrescentou a 
importância deste contrato porque, muitos problemas nas ruas,  o Poder Executivo poderá 
dividir a responsabilidade com aquela empresa, portanto, apresentará um requerimento 
questionando referida empresa, sobre o que vem sendo feito para amenizar os problemas 
causados por ela nesta Cidade. Leu um trecho do Jornal Folha de Mogi, na coluna 
denominada “Caldeirão”,  registrando: “DESRESPEITO - Infelizmente continua a mesma 
cena,  Vereadores e Secretários desrespeitando quem espera para ser atendido pelo 
Prefeito Adilson Bolinha, os Nobres sequer querem ter o trabalho de esperar enquanto 
aqueles que vêm de fora são obrigados a ficar por mais horas e horas esperando o Prefeito 
atender”. Terminada a leitura, o orador acrescentou que ele próprio, já tentou por várias 
vezes falar com o Prefeito Adilson, esperando por, no mínimo, duas horas, constatando que 
realmente entravam Secretários, outros Vereadores, seus irmãos, mas ele mesmo não foi 
atendido. Disse que desistiu da tentativa, enfatizando que há desrespeito com os munícipes 
mas também com os Vereadores, portanto, o Prefeito Adilson deveria reservar, ao menos, 
um dia da semana para atender os Vereadores. Leu ainda outra parte da matéria do mesmo 
jornal, registrando: “Em recente pesquisa na cidade,  várias pessoas disseram sentir 
saudade do Prefeito Rafael” e em outro trecho com o título “Nota de zero a dez”, registra: 
“Que o Prefeito Adilson Bolinha, em entrevista ao Jornal Folha de Mogi,  disse que,  não 
seria nenhuma surpresa se, neste momento, sua nota fosse zero ou algum outro número a 
não ser negativo, e disse que a natureza foi uma das grandes culpadas pela nota”. 
Novamente, terminada a leitura, o orador acrescentou que ele mesmo deu a nota, contudo, 
a resposta  é atribuída à crise ou à muita chuva. Ressaltou que após quase um ano e meio 
de mandato, é hora de parar de brincar de ser Prefeito e Vice-Prefeito, para evitar que este 
último alegue desconhecimento, e assumir as responsabilidades. Lamentou que se façam 
festas diversas mas, na realidade, nada se faz, e os Vereadores não querem ser cúmplices 
desta situação que envergonha todos. Disse que queria ver outras notas sobre Salesópolis, 
publicando que o Prefeito Adilson, que é do mesmo partido do Governador do Estado,  
conseguiu isto ou aquilo, mas, é necessário pulso para governar. Elogiou o Diretor Municipal 
André Moreira que pretende retomar o serviço de Patrulha Agrícola e implantar a compra 
direta da Merenda Escolar,  favorecendo os agricultores locais que vivem da agricultura 
familiar, portanto, ajudar os produtores rurais é um grande trabalho e merece 
reconhecimento. Dirigindo-se àquele diretor municipal, presente no Plenário desta sessão, 
solicitou que também se empenhe e fortaleça a luta para melhoria das estradas rurais. Disse 
que, além dos problemas relativos à estrada rural, os moradores da zona rural, ainda 
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enfrentam outros problemas nas áreas de educação e saúde. Também lamentou e 
declarou-se assombrados com as denúncias que recebeu de pais de alunos da Creche 
Municipal, onde viram ratos e também funcionários pregando durex na parede, onde a 
pintura está descascando,  portanto, necessitando verificar a situação do prédio que foi 
reinaugurado recentemente. Disse ainda que a situação demonstra,  que a Administração 
Municipal está brincando com o dinheiro público, ou fazendo a comunidade,  seja pais de 
alunos, professores, diretores e os próprios alunos, além de Vereadores de bobos, portanto, 
é necessário dar um basta. Informou que, o Advogado - Dr Marcos Freire, em reunião na 
CAMAT, orientou os produtores rurais, especialmente, proprietários de trator e motoserra 
para conseguirem, através da Prefeitura Municipal, junto ao SEBRAE, o curso necessário ao 
registro de aptidão para direção e manuseio de tais equipamentos,   evitando transtornos 
tanto à patrões quanto à empregados.  Esclareceu que esta é mais uma medida da Lei 
Trabalhista que visa regulamentar o uso desses maquinários agrícolas; contudo, alertou 
aquele advogado, o não cumprimento desta norma, acarretará em indenização estrondosa. 
Também se reportando ao Concurso Público, disse que, aquele que um dia usou a tribuna 
desta Casa de Leis para falar sobre Plano de Carreira dos funcionários (referindo-se ao 
Prefeito Adilson em sessão realizada no ano anterior),  até agora não fez nada. Acrescentou 
que, os que “enxergam um pouco mais  deveriam arrumar a casa” porque se não tem plano 
para os atuais não há para os novos concursados, portanto, aumenta o problema. Por fim, 
disse que os problemas estão às vistas de toda população, mas continuará fiscalizando, 
cumprindo o dever dos Vereadores. O VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS 
JÚNIOR também dirigiu-se ao Diretor Municipal de Agronegócios, parabenizando seu 
empenho para realização da viagem de uma Comissão Técnica objetivando a solução da 
produção do carvão, um antigo problema desta cidade diante da Lei de Proteção dos 
Mananciais,  devido aos gases tóxicos,  e motivo pelo qual a CETESB proibiu sua produção. 
Lembrou também que o Ver. Paulo já declarou sua indignação em saber que no município 
vizinho tem permissão para tal produção. Retomando sobre àquele diretor, disse que o 
parabeniza porque junto de outra entidade, foram produtores, representantes da CAMAT, 
Vereador, professores e diretores, além de outros profissionais do ramo que viajaram para o 
Estado do Paraná, a fim de conhecer uma empresa, cuja tecnologia desenvolvida resultou 
no projeto que foi premiado em concurso internacional, por tratar-se de um produto 
ecologicamente correto.  Disse que este projeto vem realizar um sonho de Salesópolis ter a 
primeira indústria não poluente, contudo, requer ainda vários estudos de viabilidade para 
sua implantação, entretanto, abrirá a porta para outras indústrias. Esclareceu que a 
produção do carvão é uma necessidade para Salesópolis, haja vista que a sobra do 
eucalipto negociado é um problema,  portanto,  um nicho importante. Registrou 
agradecimentos àquele Diretor, à Prefeitura Municipal pelo apoio e ao Presidente deste 
Legislativo pelo veículo cedido, viabilizando a viagem para conhecimento do projeto de 
produção de carvão, que poderá impulsionar o município na mídia com produto 
ecologicamente correto.  Com relação ao Concurso Público, embora não tenha visto o 
Edital,  concordou com as manifestações anteriores, contudo, lembrou que, se fosse fácil, 
outros Prefeitos teriam resolvido todos os problemas do município. Muitas vezes,  não 
aparecem todas as realizações de uma Administração Municipal,  vários problemas estão 
ocultos e não são expostos para evitar “alfinetar” os ex-ocupantes de cargos públicos. 
Quanto aos problemas mencionados nesta sessão, disse que os Vereadores sabem o 
quanto foi investido para implantação de poços artesianos nas escolas municipais e os 
problemas de abastecimento de água permanecem. Questionou se o recurso foi bem 
investido, se efetivamente foram construídos tais poços e, em seguida, disse que elaborará 
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um requerimento solicitando tais informações, porque novos investimentos serão 
necessários para abastecer as unidades escolares. Também se referiu às fossas sépticas 
que já estão no limite, esgotando de um mês para outro, questionando se foi analisado 
corretamente o melhor local para perfuração, porque a Secretaria de Educação também já 
pagou pela limpeza.  Declarou-se surpreso diante das informações do Edital do Concurso 
Público, contudo, quem já integrou a Comissão de Finanças e Orçamento sabe que, às 
vezes, há recurso na Pasta da Saúde, para contratação de Dentista, e não na de Obras, 
para contratar um Trabalhador Braçal,  portanto, não há como pagar este último profissional 
e, se houver possibilidade de transferir recursos de uma para outra, certamente, seria 
melhor a contratação de até quatro braçais que são mais necessários do que dentistas. 
Disse que os problemas são vários, mas, são infelizes os Nobres Pares que os colocaram 
porque,  se fossem de solução fácil, as administrações anteriores os teriam resolvido e a 
atual não se preocuparia com eles, mas com outras questões. Citou como exemplo, a 
indenização da obra de avenida e outras obras concluídas e não pagas, lembrando que, 
além dos problemas citados nas escolas, há também outros envolvendo o Centro Esportivo 
e a Creche Municipal, ruas, asfalto e calçadas, mas o jornal não publica. Ainda,  quanto à 
publicação do jornal, disse que depende do pagamento efetuado,  lembrando que o Sr. 
Inho, atual prefeito de Biritiba Mirim,  não concordava com as matérias publicadas no 
mesmo jornal citado e, provavelmente por isto, sequer trocaram sua foto e expõem a 
mesma daquela época, mas todos tiveram problemas com a imprensa,  portanto, a matéria 
publicada depende do bom ou mau relacionamento que se tem com a imprensa, ao ler um 
jornal deve-se considerar estas questões. Finalizando, disse que também gostaria que os 
jornais publicassem os comentários dos Vereadores, mas as coisas na vida não são fáceis, 
senão não existiriam os problemas. Não havendo mais oradores inscritos, o Sr. Presidente 
informou que, no próximo dia dezoito, às quatorze horas, haverá uma Reunião da Agenda 
21, na CAMAT e, nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos, aos 
internautas que acompanharam esta sessão transmitida em tempo real pela internet e, em 
nome de Deus,  declarou encerrada a sessão, da qual lavrou-se a presente ata. 
 

       Sala Ver. Antonio Paulino de Miranda Júnior, em 15 de Março de 2010. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  : 
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
22 de Março de 2010.  


