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               ATA DA 7ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 12 de Abril de 2010 - 2º Período da 15ª Legislatura. Aos doze 
dias do mês de Abril do ano dois mil e dez, no edifício sede deste Poder Legislativo, 
realizou-se a Sétima 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 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 oito 
votos, haja vista que o Sr. Presidente eximiu-se da votação.   Ato contínuo, o Sr. Presidente 
submeteu a ata à discussão e votação, sendo a mesma também aprovada por oito votos, 
sem preceder manifestação.  Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretário que 
procedesse a leitura das matérias do EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus 
respectivos despachos:  OFÍCIO Nº 166/10 do Poder Executivo, encaminhando o 
BALANCETE FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 
SALESÓPOLIS,  referente aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO DE 2010 – desp.: À 
Comissão de Finanças e Orçamento;  REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito 
Municipal Nºs: 037 – Informar quantos e quais são os funcionários que recebem horas-
extras, gratificação ou outra forma de ajuda financeira, desde o início deste ano; quais 
funcionários foram promovidos nesta gestão (2009 e 2010), com seus respectivos tempo de 
serviço; quais funcionários foram deslocados para outros setores e se eles foram 
substituídos quando transferidos; enviar cópia das exonerações e contratações dos 
Secretários e Diretores Municipais e demais contratados pela Administração Pública, com os 
respectivos setores que desenvolvem suas funções atualmente; e como está o andamento 
das reuniões relativas ao Plano de Carreira do Funcionalismo Público; e 038/10 – Enviar  
cópia  da conclusão do Processo Administrativo Nº 2043/09,  relativo à comercialização de 
mudas de Cambuci, ambos do Ver. Claudinei José de Oliveira – desps.: Aprovados, 
encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 103 – Determinar ao 
Setor Municipal de Obras, patrolar o trecho da Estrada dos Morais, desde a propriedade do 
Sr. Léo Ardachnikoff, até a propriedade do Sr. Capela, localizada no Km 84 do Bairro do 
Alegre, dos Vers. Angelino Rodrigues e Sérgio Aparecido Feliciano de Sá;  104 – Determinar 
o patrolamento da Rua Ademar da Silva, bem como, seja colocado material do tipo cascalho 
ou freza de asfalto, do Ver. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá; 105 – Determinar ao setor 
competente, providenciar a pintura das placas de sinalização de trânsito do DER, afixadas 
na Rua Ferdinando Jungers, até a ponte do Rio Paraitinga; 106 – Determinar ao setor 
competente, remover a sucata de um veículo, marca Chevrolet, e limpar o terreno da Sub-
Prefeitura, onde se encontram pneus velhos, pedaços de telhas, madeira, galões abertos, 
tambores e outros, ambas dos Vers. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá e Angelino 
Rodrigues; e 107/10 – Contatar órgãos e empresas relacionadas para conseguir seus 
respectivos apoios, atendendo ao decretado estado de emergência deste município: 
1)Órgãos governamentais– conseguir maquinários das autarquias, para diversos serviços 
em estradas e desassoreamento de rios e córregos; 2) Consórcio Três Rios – contratação 
emergencial de braçais; 3) Empresa de Limpeza Lopes – aumento de mão-de-obra; 4) 
Empresa Bandeirante Energias do Brasil – poda das árvores nas áreas urbana e rural; 5) 
Empresa Paulista (que realiza as obras na Rodovia SP-88) – fornecer,  à título de 
empréstimo, pessoal e maquinário para apoio a serviços variados, do Ver. Claudinei José de 
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Oliveira – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente; COMUNICADOS sobre a liberação de 
recursos: do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome: no valor de R$ 
4.500,00 – Piso Básico Fixo – competente ao Mês 02/2010; do Ministério da Saúde: No 
valor de R$ 2822,71 – Pagamento de Teto Financeiro de Vigilância em Saúde TFVS (EX-
TFECD) – competente ao Mês 02/2010; no valor de R$ 108.351,05 – Pagamento de Teto 
Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – competente ao Mês 
03/2010; no valor de R$ 3.408,71 – Pagamento de Programa de Assistência Farmacêutica 
Básica – competente ao mês 03/2010 – desps.: Arquive-se,  Plenário ciente. Terminada  a  
leitura,  o  Sr. Presidente concedeu a  palavra  aos  Nobres Edis inscritos.  O VER. 
CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA iniciou justificando oralmente sua Indicação Nº 107, 
dizendo que, diante do Decreto Nº 2688/10, é necessário unir esforços para sair desta 
situação de emergência , sugerindo ao Poder Executivo, reunir autoridades e empresas que 
prestam serviços no município, algumas já citadas nos cinco itens da proposição, buscando 
parcerias para atender as emergências em toda extensão da área rural e também os da 
área urbana. Enfatizou que não basta o decreto se não planejar e buscar solução para os 
problemas. Reportando-se ao Requerimento Nº 37, disse que constantemente é 
questionado, assim como outros Nobres Pares, acerca das medidas que estão sendo 
adotadas, porque já há funcionário declarando sua intenção de entrar com ação particular, 
no Ministério Público,  diante da situação que está desconfortável e piorando. Portanto, é 
preciso conhecer melhor os fatos para,  sendo necessário, adotar as medidas necessárias. 
Referindo-se ao Requerimento Nº 38, disse que apresentou esta proposição porque foi ele 
quem recebeu as denúncias no ano passado e as questionou ao Poder Executivo, portanto, 
espera o retorno do processo para informar aqueles que lhe denunciaram o fato. Finalizou 
dizendo que,   além da sua intenção e obrigação em dar o retorno aos denunciantes, 
também pretende saber a conclusão dos fatos, porque, em breve, a Festa do Cambuci 
deste ano será realizada e, provavelmente, ele será questionado novamente, lamentando 
que, pelo tempo do ocorrido, já era para ter a resposta do caso, evitando este novo 
questionamento.  VER. SÉRGIO APARECIDO FELICIANO DE SÁ iniciou justificando sua 
Indicação Nº 104, acrescentando que referida rua, embora conte com um trecho pequeno, 
de mais ou menos trezentos metros, tem sacrificado os moradores que,  no período de 
chuvas, são obrigados a colocar sacos plásticos nos pés para sair de casa, face à tantas 
poças de água. Pediu a atenção do Sr. Prefeito Municipal, sugerindo-lhe visitar o local para 
constatar a gravidade do problema, ressaltando que, em uma hora de serviço, o problema 
pode ser resolvido. Também justificou a Indicação Nº 105, que apresentou em conjunto com 
o Nobre Colega Angelino, enfatizando que, segundo informações, as placas atuais não são 
pintadas, mas, adesivadas, portanto, alvos de vandalismo que prejudicam o trânsito. 
Reportando-se à Indicação Nº 106, lembrou que, no ano passado, já foi solicitada a 
remoção do mesmo veículo que ainda continua abandonado no terreno citado. Acrescentou 
que o proprietário, justificando não haver vítimas no acidente que causou a apreensão do 
veículo,  há tanto tempo,   pede para liberá-lo a fim de, ao menos, vender as peças. 
Finalizando, lamentou que a permanência do veículo, ao lado do Posto de Saúde do Distrito 
dos Remédios,  favorece a proliferação do mosquito da dengue entre outros bichos 
peçonhentos, colaborando ainda para transformar o local em um grande lixão, junto de 
outras sucatas abandonadas. Não havendo mais oradores inscritos, nem 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. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA,  iniciou dizendo que, em resposta ao seu 
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Requerimento Nº 11,  solicitando informações e documentos relativos à manutenção das 
ruas de terra do Bairro Fartura, o Sr. Prefeito Municipal informou que as obras serão 
realizadas no final do primeiro semestre e início do próximo. Também informa que todas as 
ruas do município, de terra ou não, serão beneficiadas,  desde que não haja impedimento 
legal.  Quanto à esta última colocação, disse que, embora a questão de impedimento não 
esteja especificada, acredita que os loteamentos, supostamente irregulares, não tenham 
impedimentos para que a Administração Municipal faça benfeitorias, como patrolamento, 
colocação de cascalhos entre outros.  Sobre o asfalto para a Rua São Sebastião e 
respectivos convênios para colocação de guias, sarjetas e construção de galerias de águas 
pluviais, disse que o Sr. Prefeito informa estar aguardando assinatura do pertinente 
convênio. Conclui ainda que, tão logo licitadas as obras, as cópias dos documentos serão 
enviadas à esta Casa de Leis. Quanto à situação da Creche Municipal, alvo de requerimento 
apresentado também pelo Nobre Colega Pedro, disse que, em resposta ao seu 
Requerimento Nº 09,  recebeu os documentos que aguardava,  informando que, embora a 
situação exposta,  a obra daquele prédio foi concluída, portanto, não sabe qual medida será 
adotada já que continua chovendo dentro do prédio e outros problemas expostos 
permanecem. Acrescentou ainda que a resposta foi assinada pela Comissão de Gestão de 
Convênios, responsável pela fiscalização, que também encaminhou cópia do projeto e 
anexos. O orador declarou-se insatisfeito, dizendo que pretende encontrar os documentos 
que comprovam o que foi planejado, no ano passado,  com o recurso liberado,  acreditando 
que não foi realizado o previsto, dadas as informações daquela comissão, muito embora 
ainda não tenha averiguado o local. Disse que analisará o projeto enviado, relativo à reforma 
do Posto de Saúde do Distrito dos Remédios e, quanto à Quadra Esportiva do Bairro 
Totozinho Cardoso, no que tem se empenhado muito o Nobre Par Vanderlon, disse que 
pensava que seria coberta, contudo, constatou no projeto que apenas inclui a troca de piso 
e colocação de alambrado. Outro assunto que debateu junto com o Nobre Colega 
Sebastião, foi relativo ao Projeto de Lei Nº 07, dispondo sobre reajuste dos servidores 
municipais, entretanto, o impacto orçamentário enviado após solicitação, segundo o 
Assessor Contábil, não está conforme a legislação, portanto, será novamente devolvido ao 
Poder Executivo,  para que faça os ajustes legais necessários. Lamentou os comentários de 
que esta Casa de Leis não quer aprovar cinco por cento de reajuste para os funcionários 
públicos, enfatizando que, na verdade, os Vereadores querem mesmo aprovar trinta, 
quarenta ou até cinquenta por cento, mas, de forma legal, contudo, os projetos não são 
enviados da forma correta. Embora não seja membro da Comissão de Finanças e 
Orçamento,  e sim da Comissão de Justiça e Redação, que é a primeira a receber os 
projetos, junto aos demais membros, decidiu devolver a matéria ao autor,  para adequar o 
impacto financeiro. Acrescentou ainda que, após análise do Assessor Contábil, com o 
impacto financeiro correto, pode-se até descobrir condições para conceder,  não apenas 
cinco por cento, mas,  vinte por cento, porque se não enviam o correto,  pode haver 
possibilidades financeiras ocultas. Esclareceu que, o fato de submeter o projeto de reajuste 
à votação na semana anterior ou nesta, os funcionários não serão prejudicados porque o 
reajuste proposto é retroativo. Reiterou que a matéria apenas não foi submetida à votação 
devido à falta do impacto orçamentário e, posteriormente, ao problema apresentado no que 
foi enviado. Concluiu solicitando ao Sr. Presidente,  não encaminhar os projetos que forem 
enviados com problemas às comissões permanentes,  devolvê-los de imediato ao autor. 
Reportando-se aos problemas do trânsito neste município, relatou que, na noite anterior a 
esta sessão, recebeu telefonema de um munícipe, reclamando acerca da colocação de 
novas placas nos arredores da Praça da Matriz e questionando quem era o responsável 
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pelo Setor de Trânsito deste município. O orador respondeu desconhecer o nome do 
responsável porque na Câmara  Municipal não chegou nenhum Decreto ou informativo 
acerca deste assunto. Disse que colocar uma placa na área central não resolve os 
problemas sérios e urgentes nos arredores do Supermercado Okamura,  onde nada foi feito 
até o momento, mas necessita de estudos e debates envolvendo os Vereadores para sanar. 
Comentou que, face alguns funcionários contratados na Administração Municipal,  que não 
moram nesta cidade, os cidadãos ligam para os Vereadores, contudo, estes passam pelo 
constrangimento, como ele, de responder que não sabe quem responde pelo Setor de 
Trânsito do município. Relatou que, igualmente o Nobre Par Sebastião,  também foi 
procurado por pessoas que lhe cobraram medidas para conter os problemas causados 
pelos freqüentadores do ponto comercial localizado na Rua José Cursino dos Santos. 
Alertou ainda,  que há problemas pequenos que são agravados por falta de atitude, mas, 
diante do reclamo que recebeu, lembrou-se e achou um Decreto Nº 28.643, dispondo que, 
próximo à escolas, nenhum comércio pode vender bebidas alcoólicas e, muito embora sua 
aplicação seja limitada aos pontos comerciais mais antigos, as algazarras e bagunças que 
afetam os vizinhos também devem ser contidas. Disse que foram encaminhadas denúncias 
ao Ministério Público, que se manifestou abrindo o Inquérito Civil Nº 59/2010, e 
imediatamente,  solicitando informações acerca da abertura e funcionamento daquele ponto 
comercial,  à Prefeitura Municipal, sobre a permanência de menores ao Conselho Tutelar, e 
outras informações à Polícia Militar. O orador disse acreditar que a situação não deveria 
chegar ao ponto que chegou, contudo, foi a alternativa que os moradores importunados 
encontraram para o descaso com que foi tratado seus reclamos. Disse acreditar ainda que, 
por tratar-se de uma cidade tão pequena, problemas como este poderiam ser resolvidos 
com uma simples conversa entre a Administração Municipal e os comerciantes locais. 
Lembrou ainda que há outras reclamações de pontos comerciais, como de carros,  com som 
muito alto,  na Avenida Professor Adhemar Bolina e outras,  que podem ser solucionadas de 
imediato, evitando transtornar famílias para depois agir. Por fim, parabenizou a iniciativa da 
comunidade vizinha ao local, reiterando que, tão logo tomou conhecimento dos fatos, cuidou 
de procurar o Decreto e também encontrou um documento elaborado pela Polícia Militar do 
Estado de São Paulo, acerca deste e de outros assuntos e enfatizou que é necessário 
ajudar a comunidade quando solicita, adequando as situações,  para que todos possam 
viver e conviver harmoniosamente, porque o direito de um termina quando começa o direito 
do outro.  O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA iniciou referindo-se à Sinalização de 
Trânsito, dizendo que não são casos isolados, porque ao longo deste mandato, os 
Vereadores têm solicitado alterações e adequações devido as situações de risco. Citou 
como exemplo,  a solicitação de semáforo ou lombada na Avenida Professor Adhemar 
Bolina, contudo, sequer as faixas de pedestres foram repintadas, conforme prevê o Código 
Nacional de Trânsito,  nas proximidades das unidades escolares.  Acrescentou que as 
placas para redução de velocidade devem ser devidamente colocadas, entretanto, 
constatou na internet, que tais placas não devem ser afixadas nas esquinas, evitando riscos 
aos pedestres quando da curva. Disse que deve haver um esforço conjunto para solução 
dos problemas de sinalização de trânsito, sugerindo a elaboração de um documento, com 
assinatura de todos Vereadores, encaminhando-o ao responsável pelo Setor de Trânsito, 
ainda desconhecido de todos. Acrescentou que, numa segunda oportunidade, deve-se 
solicitar informações oficiais acerca dos trabalhos e projetos que estão sendo realizados 
para minimizar este problema. Referindo-se à questão do funcionalismo público, disse que,  
sempre soube que o cidadão tem direitos e deveres, portanto, se o Motorista da 
Municipalidade é designado a fazer uma viagem e buscar um paciente,  às três horas da 
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madrugada ou às sete horas da manhã, cumpre sua função, porque reconhece seu dever, o 
mesmo serve ao Chefe do Poder Executivo que deveria cumprir também sua obrigação, 
enviando os documentos necessários, previstos em lei, para que um projeto de reajuste 
salarial seja apreciado, evitando atribuir responsabilidades imerecidas a esta Casa de Leis. 
Lamentou tais fatos, dizendo que os reclamos não chegam à Secretaria de Finanças, mas,  
aos Vereadores, portanto, ao contrário do que diz o dito popular de que “no meio do 
caminho havia uma pedra”,  neste caso,  parece um caminhão carregado de pedras, 
sobrando aos Vereadores “abacaxis para descascar”. Conclamou para que sejam 
encaminhados os documentos necessários, dizendo que não seria necessário ter um 
responsável pelo Setor de Finanças se o próprio Prefeito Municipal fizesse o levantamento, 
contudo, foi ele quem escolheu seus secretários e ele deve cobrar o serviço que lhes cabe. 
Disse que os Vereadores precisam receber os documentos corretos para avaliar os projetos,  
que também são analisados pelos Assessores Jurídico e Contábil e que apontam os 
possíveis erros, evitando serem coniventes com os erros da Administração e responderem 
judicialmente por eles. Com relação aos loteamentos irregulares, já comentados também 
pelo Nobre Colega Claudinei, disse que, através da Comissão de Finanças e Orçamento, 
solicitou agendamento de reunião com a Polícia Militar, Conselho Tutelar, Poder Executivo e 
Judiciário, entre outros órgãos, porque há leis que não são cumpridas. Disse que faltam 
muitas coisas para que o município funcione corretamente, desde a existência de um bar,   
próximo à unidades escolares, onde ocorrem brigas e outros problemas que geram boletim 
de ocorrência,  até casos de sinalização que expõem todos os pedestres à riscos. Dirigindo-
se ao Sr. Presidente, enfatizou a necessidade de uma ação conjunta a fim de punir os 
responsáveis e proibir o funcionamento do bar naquele local, autorizando apenas uma loja 
ou outra coisa do tipo. Questionou se há zoneamento definindo área comercial e residencial  
e finalizou ressaltando que é difícil trabalhar sem as ferramentas necessárias, porque, 
enquanto nesta Casa de Leis o trabalho é bem realizado, diariamente, e os Vereadores são 
conhecidos da população,  problemas que poderiam ser resolvidos com simples decisões, 
acabam parando no Ministério Público, demonstrando a má vontade na solução dos 
problemas que persistem, se arrastam e agravam a cada ano. O VER. VANDERLON 
OLIVEIRA GOMES,  referindo-se ao projeto relativo ao reajuste de cinco por cento nos 
salários dos funcionários públicos, disse que o Sr. Prefeito Municipal, atendendo o índice 
oficial de inflação,  já deveria ter concedido o reajuste de quatro inteiros e dezessete 
centésimos, contudo, todo problema está sendo gerado em torno dos oitenta e três 
centésimos por cento propostos a maior. Sendo assim, acredita que esta e muitas outras 
coisas, servem para tumultuar ou ganhar tempo, pois não há outra explicação para tantos 
transtornos diante de apenas oitenta e três centésimos, demonstrando que,  se não 
conseguem enviar o impacto orçamentário, o Sr. Prefeito Municipal está mal assessorado. 
Disse que também questionará o Tribunal de Contas do Estado,  por quê não são exigidos 
os devidos impactos orçamentários, quando os servidores são designados para cargos 
cujos salários dobram. Desta forma, os apadrinhados sempre se dão bem, enquanto os 
demais funcionários ficam na mesma situação. Disse que casos de injustiças também 
ocorrem com os motoristas que levantam cedo, ficam fora do município e não conseguem 
receber suas horas-extras sem confusão, portanto,  é necessário tomar providências porque 
o servidor público não pode ficar sem o amparo desta Casa de Leis. Com relação à obra da 
Quadra do Bairro Totozinho Cardoso,  disse que também esperava que o projeto fosse 
melhor estruturado, conforme a comunidade merece, lamentando que o valor de cem mil 
reais, que ele (o orador) conseguiu junto ao Deputado Federal Arnaldo Faria de Sá,  foi 
investido apenas na troca de piso e colocação de alambrado, demonstrando que é muito 
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recurso utilizado em pequena obra, portanto, não entende esta situação. Referindo-se à 
matéria sobre a Área de Educação, divulgada no Programa Fantástico da Rede Globo, 
exibido no dia anterior a esta sessão, disse que um Promotor juntou-se à comunidade e 
estão elaborando um trabalho junto aos alunos indisciplinado nas escolas de uma cidade,  
cujos infratores são punidos com prestação de serviço à comunidade para mudar a conduta 
e, segundo pesquisa, a medida tem surtido bons resultados. Disse que em Salesópolis há 
casos na área central e rural, onde alunos estão envolvidos com violência e agressão entre 
eles, necessitando apresentar o programa divulgado ao Sr. Prefeito Municipal e Secretaria 
de Educação,  para analisarem a viabilidade de implantá-lo em Salesópolis, com as 
necessárias adequações. No mesmo programa, outra matéria que também lhe chamou 
atenção foi relativa à Área de Saúde,  divulgando sobre a penalização aos médicos que 
faltarem em seus plantões e, se os médicos da Santa Casa local faltarem, como vem 
ocorrendo constantemente, segundo o Presidente do CRM – Conselho Regional de 
Medicina,  o profissional deve ser denunciado para que ele seja punido à rigor da lei. 
Acrescentou que não se pode calar diante dos desleixos de alguns profissionais da área 
médica, denunciando-os para que  sejam punidos, conforme lei em vigor. Disse que ele, 
juntamente dos Nobres Colegas Paulo e Deise, que compõem a Comissão de Saúde desta 
Casa de Leis, devem agir com “pulso forte” para inibir os casos e resolver os problemas. 
Parabenizou a Escola Estadual Professora Olga Chakur Farah que, no último dia onze, 
completou cinqüenta anos, sendo realizada uma Solenidade Comemorativa na sexta-feira, 
dia nove. Disse que o evento foi muito bonito, onde estiveram vários alunos da primeira 
turma de formandos, contando histórias interessantes daquele tempo, bem como foi 
comentada a história atual por uma aluna do Ensino Médio. Ressaltou que, conforme foi dito 
naquela solenidade, a Escola Estadual Professora Olga Chakur Farah é referência na região 
e quem se dedicou conseguiu se destacar nas mais diversas profissões do mercado de 
trabalho. Por fim, informou que solicitará a colaboração do Assessor Jurídico na elaboração 
de uma Moção de Congratulações pelo seu Jubileu de Ouro, esperando contar com o apoio 
dos Nobres Pares.  A VERª.  DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE disse que, na condição 
de funcionária pública municipal, fica envergonhada por ter que receber,  constantemente, 
nesta Casa de Leis,  documentos errados. Este fato gera reclamos populares,  e há os que 
lhe questionam se ela (a oradora) não precisa do reajuste, já que tudo o que vem para a 
Câmara Municipal volta. Lamentou o fato vergonhoso e disse que se os funcionários 
responsáveis pelo envio não têm capacidade, devem ser trocados,  e que o funcionário 
responsável pela elaboração e envio dos documentos deveria estar mais atentno porque 
será também um dos beneficiados com a aprovação do projeto. Lamentou esta atitude e 
lembrou que,  no final do ano, ainda programa-se festa de confraternização, acreditando que 
tudo termina em pizza ou em frango, como vem ocorrendo em todos os mandatos, 
declarando-se cansada, como certamente estão os demais funcionários. Reportando-se ao 
transporte urbano, a oradora disse que todos sabem que,  face às obras na Rodovia SP-88, 
a estrada está ficando cada vez melhor, contudo, mais perigosa diante dos abusos. 
Comentou que as vans da EMTU, estão abusando da velocidade, expondo os usuários à 
sérios riscos,  não utilizam cinto de segurança e,  no caso de um acidente, não serão 
segurados porque não recebem passagens. Relatou que,  nesta data, levou sua filha ao 
Terminal Rodoviário em Mogi das Cruzes, quando ela lhe disse que preferia viajar de van, já 
que o mesmo percurso realizado por ela (a oradora) em uma hora e quinze minutos, a van 
realiza em apenas quarenta e cinco ou cinqüenta minutos. Esclareceu que ela teve três 
paradas no percurso, mas, certamente, a van pára mais vezes, portanto, concluiu que a van 
deve estar voando. Sugeriu uma reunião com a EMTU, responsável pela concessão dos 
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transportes urbanos, para discutir os casos que vêm ocorrendo, haja vista que não 
transporta animais, mas pessoas, e mesmo que fossem animais, deveriam preservar a vida. 
Por fim, alertou que, em caso de um acidente, não sabe quem será responsabilizado,  pois 
acredita que numa van devem caber dez ou quinze passageiros.  O VER. SEBASTIÃO 
RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR informou que, através da Resolução Nº 444,  foi 
constituída uma Comissão Especial para Emenda e Reforma da Lei Orgânica deste 
Município,  composta por Vereadores, Assessoria Jurídica Legislativa e Executiva com 
objetivo de adequar vários itens pendentes. Referida comissão se reúne todas as segundas-
feiras, das quatorze às dezesseis horas,  e está aceitando sugestões dos munícipes, seja 
pelo site da Câmara ou documentos protocolados na Secretaria Administrativa. Reportando-
se à manifestação da oradora que o antecedeu sobre a alta velocidade das vans, disse que 
o problema já foi levado à EMTU e, se persiste, acredita que nova reunião deve ser 
agendada, colocando ainda os problemas de superlotação e a falta de passagens que 
garantem seguro aos usuários. Referindo-se à Sessão Solene de Abertura às 
Comemorações do Jubileu de Ouro da Escola Estadual Professora Olga Chakur Farah, 
disse que,  na oportunidade,  foi distribuído um calendário de eventos que serão realizados 
no decorrer do ano deste Jubileu. Disse que referida escola tem uma história nesta cidade 
e, naquele evento, estiveram os alunos da primeira turma, todos profissionais bem 
sucedidos profissionalmente, nas mais diversas áreas, portanto, a escola é um marco na 
vida de todos que por ela passam. Declarou que também foi aluno daquela escola, 
orgulhando-se desta condição, enfatizando que todos que estiveram naquele evento 
acabaram fazendo algum comentário acerca de sua passagem e todos demonstraram 
orgulho por integrar referida casa de ensino. Comentou que, atendendo convocação da 
Comissão de Habitação e Urbanismo desta Casa de Leis,  o Sr. Prefeito Municipal,  nesta 
data,  esteve em reunião para esclarecimentos acerca dos assuntos pertinentes. Disse que 
os Nobres Pares Pedro, Sérgio Feliciano, Paulo, Assessores Jurídicos da Prefeitura e 
Câmara Municipal e o funcionário Sérgio de Moraes, participaram  e ouviram os 
esclarecimentos do Prefeito Adilson acerca dos Programas de Regularização dos 
Loteamentos,  esclarecendo as dúvidas acerca da situação e do andamento do referido 
programa. Na oportunidade, o Sr. Prefeito Municipal informou sobre o Programa Cidade 
Legal, esclarecendo que os Loteamentos denominados “do Narciso”, “do Chico Rita” e “do 
Adhemar”, serão os pilotos e, certamente, abrirão as portas para a regulrização dos demais 
loteamentos deste município. Comentou que o maior problema e de maior custo refere-se 
ao levantamento topográfico, contudo, nos três loteamentos pilotos já estão sendo 
realizados, e os demais foram negociados, portant,  um grande passo para entregar aos 
proprietários,  as necessárias escrituras. Na mesma reunião, o Sr. Prefeito esclareceu que o 
Programa Minha Casa Minha Vida foi solicitado ao Governo Federal e esclareceu o 
andamento dos documentos para sua efetivação, declarando-se satisfeito com os 
esclarecimentos. Com relação ao projeto de reajuste dos salários, disse que, embora os 
cinco por cento propostos não significam nada para quem recebe altos salários, certamente, 
faz a diferença para os que recebem salários menores. Lamentou que referido projeto, de 
acordo com a legislação, deveria ser enviado em janeiro e, embora estando em abril, a 
matéria ainda não foi deliberada, além de gerar várias indagações e cobranças por parte 
dos funcionários. Enfatizou que esta Casa de Leis, em nenhum momento, pensou em 
prejudicar os funcionários e, portanto, não há motivo nenhum para que pensassem que isto 
tivesse ocorrido,  acreditando que,  a forma com que foi colocada a situação do projeto aos 
funcionários, fez com que tivessem má impressão dos Vereadores. Disse que não pretende 
julgar se a porcentagem proposta é muito ou pouca, mas, enquanto Presidente da 
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Comissão de Justiça e Redação analisou a parte legal, considerando o parecer da 
Assessoria Jurídica, apontadas falhas no texto,  a tramitação normal foi interrompida. 
Lembrou ainda que a porcentagem proposta é retroativa a janeiro deste ano, portanto, 
espera que o Sr. Presidente e demais Vereadores permaneçam nesta Casa após esta 
sessão, para discutirem a possibilidade de agendar nova reunião com o Poder Executivo, 
para evitar problemas repetitivos, tal qual a falta de mais um impacto financeiro que causa 
tantos transtornos.  Não havendo mais oradores inscritos, o SR.  PRESIDENTE leu,  na 
íntegra,  o Decreto Nº 2.688,  baixado pelo Sr. Prefeito Municipal,  no dia cinco de abril,  
dispondo sobre a situação de emergência em que se encontra o Município da Estância 
Turística de Salesópolis,  em razão das constantes chuvas. Terminada a leitura, estendeu 
aos Nobres Vereadores,  os CONVITES da Câmara Municipal de Taubaté,  para a 
Solenidade de Entrega de Titulo de Cidadão Taubateano ao Professor Gabriel Chalita, no 
próximo dia dezenove, às dezenove horas, naquela cidade; e do Conselho de Prefeitos da 
AMAT, para a solenidade de constituição e posse da Diretoria do CONDEMAT – Consórcio 
de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, no próximo dia vinte e nove, às nove 
horas, no CEMFORPE,  em Mogi das Cruzes.  Em seguida, comentou e disponibilizou aso 
Vereadores o Ofício encaminhado pela Sociedade Amigos do Jardim São Sebastião 
(Fartura),  informando que pleiteou ao Sr. Prefeito Municipal o uso,  à título de comodato, do 
imóvel abandonado denominado de “Barracão”, localizado no “Loteamento do Narciso”,  
para atividades diversas da entidade, bem como solicitou várias informações acerca das 
benfeitorias já anunciadas para aquele bairro, incluindo emendas parlamentares, redutores 
de velocidade e comunicação visual, situação do PROLOP, Projeto Cidade Legal entre 
outros.  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 12 de Abril de 2010. 
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1º SECRETÁRIO  : 
 

2º SECRETÁRIO  : 
 

  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
19 de Abril de 2010.  
  


