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               ATA DA 11ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 10 de Maio de 2010 - 2º Período da 15ª Legislatura. Aos dez 
dias do mês de Maio do ano dois mil e dez, no edifício sede deste Poder Legislativo, 
realizou-se a Décima Primeira 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 3ª Sessão Extraordinária, realizada às nove horas desta data.  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 do Poder Executivo Nº 1086/10, encaminhando o 
PROJETO DE LEI Nº 014/10 (Dispõe sobre as Diretrizes para Elaboração da LEI 
ORÇAMENTÁRIA para o exercício de 2011, e dá outras providências)  - desp.: Aos 
Vereadores conforme Artigo 205 do Regimento Interno e após,  à Comissão de Finanças e 
Orçamento;  REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  053 – Informar 
por quê a Sabesp ainda não analisou a água das escolas rurais conforme solicitado há mais 
de um ano, através da Indicação Nº 59/09; 054 – Informar quais obras já foram realizadas 
no Centro Esportivo e quando será finalizada sua reforma, se há algum Processo Licitatório 
em trâmite, e se há envolvimento do Ministério Público, em caso positivo por quê e em que 
situação se encontra, ambos do Ver. Pedro da Fonseca; 055 – Informar sobre as medidas 
que vem adotando para resolver a situação do Aterrado, um dos mais visitados pontos 
turísticos desta cidade, tais como: - Se já determinou a elaboração de um projeto adequado 
para o Aterro, de forma a prevenir toda possível inundação, - Se envolveu a Sabesp e 
Secretaria Estadual de Recursos Hídricos para evitar o maior número de erros possíveis, - 
Se incluiu no citado projeto, o embelezamento das margens do Aterro e infraestrutura básica 
– como banheiros e quiosques de alimentação, favorecendo o atendimento ao turismo de 
pesca esportiva, - Se utilizará recursos do DADE e do Subcomitê de Bacias para efetivar o 
sugerido projeto; 056 – Informar se, com a troca de Secretário Municipal de Obras, há uma 
data prevista para melhoria na Estrada do Bairro da Grama e para a necessária e já 
solicitada manutenção da ponte; 057 – Prestar informações e enviar os documentos acerca 
dos 40 convênios da gestão anterior e 10 da atual gestão, conforme segue: - Enviar uma 
relação dos 50 convênios mencionados na reunião realizada no ano passado nesta Casa de 
Leis, quando o Sr. Prefeito Municipal apresentou os membros nomeados para responder 
pelos convênios, - Se algum convênio foi perdido, especificar quais foram com seus 
respectivos motivos técnicos; 058 – Prestar informações e enviar os documentos que 
relaciona: - Relatório da Prestação de Contas do exercício de 2009 do CIPAS, - Relacão dos 
maquinários adquiridos,  com seus respectivos valores e forma de aquisição, em caso de 
Processo Licitatório, enviar cópia do processo;  059 – Informar quando será efetivada a 
solicitada extensão da linha de transporte escolar da divisa deste município com o de Santa 
Branca,  todos do Ver. Claudinei José de Oliveira e outros;  060 – Informar quais 
providências foram adotadas junto à empresa responsável pelas obras de asfaltamento 
realizada na Estrada da Petrobrás, face à deterioração comprovada em fotos anexas, em 
tão pouco tempo após sua conclusão, bem como solicita enviar cópia de documentos 
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comprobatórios dos procedimentos adotados na solução dos problemas; e 061/10 – 
Informar as medidas tomadas para solução do problema da Estrada de Santa Branca, que 
encontra-se em situação precária, colocando em risco a vida de todos os usuários e, caso 
não tenha tomado medidas,  agendar uma reunião, com o Chefe do Poder Executivo de 
Santa Branca, em conjunto com os Vereadores de ambos Legislativos, para unirem forças, 
objetivando a solução deste grave problema que se comprova com as fotos anexas, ambos 
do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes – desps.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES 
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 127 – Viabilizar junto às Secretarias Municipais de 
Saúde e Assistência Social, a realização de uma Campanha de Conscientização e/ou 
Semana de Prevenção do Câncer de Próstata, do Ver. Pedro da Fonseca; 128 – Determinar 
ao setor competente, realizar uma inspeção na rede de esgoto da Rua Benedito Pereira 
Rafael, Distrito dos Remédios, dos Vers. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá e Angelino 
Rodrigues;  129 – Determinar ao setor competente, realizar a troca das vigas de madeira da 
ponte localizada na Estrada de Servidão – Vila dos Cubas, próximo ao Bar do Sr. Paulino, 
do Ver. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá; 130 – Determinar ao setor competente, realizar a 
limpeza que se faz necessária na fossa séptica da EMEF Padre Mário Del Sante, do Bairro 
do Serrote, do Ver. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá; 131 – Determinar ao Setor de Obras, 
realizar, em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, alguns serviços 
necessários a garantir a infraestrutura básica da Área de Lazer localizada no trecho da 
Avenida Professor Adhemar Bolina, popularmente conhecida por “Avenida Nova”, tais como 
extinguir as lagartas que estão comendo as folhas dos coqueiros, colocar lixeiras em toda 
sua extensão, afixar correntes em ambos lados para impedir o trânsito de veículos e 
sinalizar esta medida, e limpar diariamente o local, mantendo ainda a grama cortada e os 
brinquedos em segurança;  132 – Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do 
Brasil, objetivando a limpeza em torno da rede elétrica do Bairro Pico Agudo, ambas do Ver. 
Vanderlon Oliveira Gomes; e 133/10 – Solicitando ao Deputado Estadual José Antonio 
Barros Munhoz, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, agendar 
uma reunião, incluindo os membros da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
daquele Parlamento, onde os Vereadores deste Legislativo irão expor as justas 
reivindicações do povo salesopolense acerca das Barragens de Ponte Nova e do Paraitinga, 
do Ver. Claudinei José de Oliveira e demais Vereadores – desps.: Encaminhe-se, lidas no 
Expediente;  OFÍCIOS Nºs 232 e 28/10 da Prefeitura Municipal, encaminhando, 
respectivamente, o BALANCETE FINANCEIRO relativo ao mês de Março/2010 e FOLHA 
DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS relativas aos meses 
de Março e Abril/2010; BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, relativo ao mês de Abril/2010 – desps.: À Comissão de Finanças e 
Orçamento; COMUNICADOS sobre a liberação de recursos: do Ministério da Saúde: no 
valor de R$ 3.408,71 – Pagamento de Programa de Assistência Farmacêutica Básica;  no 
valor de R$ 108.351,05 – Pagamento de Teto Municipal da Média e Alta Complexidade 
Ambulatorial e Hospitalar; no valor de R$ 23.845,50 – Pagamento de PAB FIXO – todas  
competentes ao Mês 04/2010;  da Caixa Econômica Federal:  no  valor  de R$ 833.000,00 
referente à parcela de Contrato relativo ao Programa Turismo Social no Brasil – Modalidade 
Revitalização do Parque Nacional da Nascente do Tietê – competente ao Mês de Abril/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 
reportando-se ao seu Requerimento Nº 55, enfatizando que o Aterrado é um dos pontos 
turísticos mais visitados, portanto, cobra a execução de projeto em conjunto com o DAEE e 
Sabesp para atender os moradores daqueles arredores e turistas. Enfatizou que questiona 
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se o Poder Executivo pensou na possibilidade de utilizar recursos do DADE para a solução 
do problema do Aterro, haja vista que referido departamento envia recurso anual de alto 
valor que, se bem administrado, poderá ser destinado para este fim. Quanto ao 
Requerimento Nº 59, lembrou que, no ano passado, já enviou documento ao Chefe do 
Poder Executivo, juntamente com abaixo-assinado dos interessados, porque atualmente o 
transporte escolar pára na entrada do Hotel Fazendão mas, por uma questão de segurança 
dos estudantes, poderia prosseguir mais quinhentos metros. Como não teve resposta 
àquela solicitação do ano passado, novamente vem questionar sobre a data que atenderá 
esta necessidade. Reportando-se ao comunicado da Caixa Econômica Federal,  sobre a 
liberação de  oitocentos e trinta e três mil reais para o Parque Nacional da Nascente do 
Tietê, conquistados por ocasião da visita da então Ministra Marta Suplicy nesta cidade, disse 
que este é um dos recursos dos quarenta convênios da Administração anterior, portanto, em 
seu Requerimento Nº 57 solicita ao Sr. Prefeito Municipal informar sobre os cinqüenta 
convênios existentes, para saber quais foram perdidos e seus motivos técnicos. Também 
justificou oralmente seu Requerimento Nº 58, esclarecendo que refere-se ao Aterro Sanitário 
de Biritiba Mirim, portanto, os Vereadores têm o direito de saber o custo de sua 
manutenção, já que o lixo local não está sendo levado para lá, mas para outro aterro, 
contudo, há informações de que, mesmo assim, foi adquirido maquinário para referido 
aterro. Por fim, retomando sobre o recurso liberado pela Caixa Econômica Federal, disse 
que acompanhará a obra e requisitará a cópia do projeto para conhecer, o que, de fato, será 
feito no Parque da Nascente do Rio Tietê. O VER.  PEDRO DA FONSECA justificou 
oralmente seu Requerimento Nº 53, dizendo que é um trabalho que vem realizando desde o 
ano passado, devido a um problema no Bairro do Serrote, consequente da má qualidade da 
água. Acrescentou que, pela demora na solução do problema, que atribuiu à uma possível 
dificuldade da Prefeitura Municipal ou falta de atenção ao caso,  novamente cobra uma 
posição acerca da análise da água oferecida aos estudantes. Também justificou seu 
Requerimento Nº 54, dizendo que a obra do Centro Esportivo iniciou no ano passado e 
ainda não terminou, Lembrou que, no ano passado, durante um Campeonato de Futebol, os 
usuários enfrentaram problemas com iluminação, com falta de material e ainda com as 
goteiras nos dias de chuva que chegou até a expor os esportistas à risco de lesão que 
poderia ser fatal, tal qual um caso recente,  divulgado na mídia, em que um jogador foi 
atingido por lasca de taco da quadra. Espera que a Prefeitura Municipal adote as 
providências,  antes do período de férias escolares, quando acontece o Campeonato de 
Futebol de Salão anual, enfatizando a necessidade de prevenir os problemas da quadra, 
além de outras medidas, como a conclusão do campo de futebol. Prosseguindo, reportou-se 
à sua Indicação Nº 127, ressaltando a importância da campanha masculina como forma de 
dar uma chance aos homens de cuidar da saúde, realizando uma campanha de 
conscientização acerca dos problemas decorrentes da falta de cuidados. Finalizou 
parabenizando o Nobre Colega Claudinei pelos trabalhos apresentados com relação aos 
convênios, haja vista que, se não forem efetivados, certamente os Deputados que liberaram 
os recursos,  não mais se empenharão em liberar outros que estão sendo solicitados.  O 
VER.  VANDERLON OLIVEIRA GOMES reportou-se ao Requerimento Nº 53 do orador que 
o antecedeu, dizendo que o principal problema com relação à qualidade da água, é que na 
gestão anterior, foram perfurados vários poços artesianos, contudo, há escolas em que a 
distância necessária das fossas sépticas não foi respeitada, muito embora, tenha 
conhecimento de que há uma equipe trabalhando para solucionar o problema. Concluiu 
dizendo que  a lei deve ser cumprida, portanto, a Prefeitura Municipal quando realiza uma 
obra deve respeitar as legislações, cumprindo seu dever para ter direito de cobrar dos 
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munícipes, quando realizam suas obras particulares. Justificou oralmente seu Requerimento 
Nº 60, lembrando que a obra terminou no ano passado, mas, quem anda pela estrada 
constata que o serviço foi muito mal feito, embora o alto gasto, no valor de novecentos e 
cinqüenta mil reais. Enfatizou que o Poder Público não pode cruzar os braços e fingir que 
nada está acontecendo, portanto, deve-se punir os responsáveis e o trabalho deve ser 
refeito. Relatou que, em alguns trechos,  deveriam haver bocas-de-lobo, mas, embora os 
engenheiros tenham visto que a medida era necessária, não a adotaram, demonstrando o 
total descaso e o mau uso do dinheiro público. Em seguida, justificou oralmente seu 
Requerimento Nº 61, dizendo que,  na Estrada de Santa Branca, em breve, alguns trechos 
se tornarão intransitáveis,  pois estão desmoronando e colocando em risco a vida dos 
usuários.  Comentou que fotografou a situação e pediu uma reunião para unir forças entre 
os políticos desta e daquela cidade junto ao Governo do Estado,  a fim de resolver os 
problemas. Acrescentou que um munícipe o questionou porque fotografou os buracos 
daquela estrada se há tantos nas ruas de Salesópolis, ao qual respondeu que há muitos 
salesopolenses que escoam seus produtos, especialmente, eucalipto, por aquela estrada 
intermunicipal, além dos ônibus da Litorânea que trafegam diariamente por ela, portanto, é 
preocupante os riscos a que todos estão expostos. Reportando-se à Indicação Nº 132, disse 
que, toda vez que a empresa terceirizada pela Empresa Bandeirante Energias do Brasil, 
realiza a limpeza nas margens da Estrada do Bairro Pico Agudo,  deixa vários ramais sem 
limpar e, em conseqüência, qualquer vento ocasiona a queda de energia e queima de 
aparelhos eletrônicos. Quanto à Indicação Nº 131, disse que, há muito, vem solicitando uma 
atenção especial para a Área de Lazer da “Avenida Nova”, pois trata-se do único espaço de 
lazer desta cidade, sendo muito freqüentado e merecendo algumas pequenas medidas, que 
necessitam de poucos recursos, pouca mão-de-obra, mas, boa vontade. Solicitou algumas 
medidas simples e finalizou reiterando seu comprometimento em, não havendo condições 
pela Municipalidade, colocar as correntes para impedir o trânsito de veículos, garantindo 
mais segurança às crianças que lá frequentam. O VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE 
CAMPOS JÚNIOR elogiou o orador que o antecedeu acerca dos vários assuntos que 
abordou e, reportando-se à obra da Estrada da Petrobrás, alvo do Requerimento Nº 60 
daquele Nobre Par, disse que a obra foi fiscalizada por duas ou três vezes pela Caixa 
Econômica Federal e, naquela época, a própria fiscalizadora notificou a empresa 
responsável pela obra, pelos pontos necessários de refazimento, portanto, não sabe se foi  
feito todo pagamento diante de tantas notificações naquela obra que considerou mal feita. 
Com relação ao Requerimento Nº 54,  disse que outras obras, à exemplo do Centro 
Esportivo Municipal, iniciadas na gestão anterior, apresentaram problemas e estão 
aguardando manifestação do Ministério Público. Algumas empresas amedrontadas com as 
possíveis conseqüências na Justiça,  adiantaram as providências, como a Empresa GR, que 
realizou a obra do chafariz. Esclareceu que, sem a manifestação e intervenção do Ministério 
Público, embora pagas, as obras continuarão paralisadas, pois, não há como o Município 
atuar em obra paga. Quanto ao Requerimento Nº 53 do Nobre Colega Pedro, disse que, em 
resposta a um questionamento seu, tomou conhecimento de que a própria empresa 
responsável pela perfuração dos poços artesianos deveria fornecer o laudo da água e 
licença ambiental, contudo, o Município pagou pelo serviço sem obter tais documentos, ao 
menos, não estão no processo.  Enfatizou que, mais uma vez, o Município paga por obras 
não completamente finalizadas e documentadas, permanecendo alguns problemas sérios, 
como o controle da qualidade da água das escolas rurais.  Com referência ao Ofício da 
Caixa Econômica Federal, acerca dos recursos liberados para obras de Revitalização do 
Parque Nacional da Nascente do Tietê, informou que,  há quatro anos, a então Ministra 
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Marta Suplicy, em visita a esta cidade,  lberou uma verba no valor de um milhão oitocentos e 
cinqüenta mil reais, mas, no final de 2008 o convênio teria vencido em Brasília, porque e 
nenhum documento exigido foi encaminhado. Acrescentou que, não fosse o empenho do 
atual Prefeito, juntamente com outros Prefeitos da região, na recuperação do recurso, tudo 
seria perdido, portanto, se a Caixa Econômica Federal libera uma parcela do recurso, deve-
se ao trabalho do atual Prefeito, porque,  se dependesse do Prefeito anterior, Salesópolis 
não seria contemplada. Acredita que,  a partir de agora,  serão vistos os resultados da 
correria do Prefeito Adilson junto aos Deputados para resolver os problemas e assim, 
aparecerão muitas obras que, acredita, não ficarão apenas para o último ano de mandato. 
Entretanto,  disse acreditar que, enquanto não aparecerem as primeiras obras, a população 
não se satisfaz, haja vista os buracos das ruas que estão aumentando devido aos dez anos 
que ficou sem obra, necessitando juntar emendas de vários Deputados Estaduais e 
Federais para resolver os problemas de todas as ruas. Disse acreditar que, até o final do 
ano, muitas obras serão vistas pela população, resultante das emendas consequentes dos 
esforços somados dos Vereadores e Prefeito. Com relação ao Requerimento Nº 55, de 
autoria do Ver. Claudinei, o orador disse ter tomado conhecimento de que há um projeto 
denominado Parque Várzeas do Tietê,  para iniciar neste ano e terminar em 2016,  e 
Salesópolis não estava no rol dos municípios contemplados, mas, o Sr. Prefeito Municipal 
conseguiu com que o Estado incluísse o Aterrado, considerando que o Arquiteto Ruy Otake 
já tinha elaborado um anteprojeto para aquele ponto turístico, facilitando assim a inclusão de 
Salesópolis. Não havendo mais oradores inscritos, nem matéria a ser apreciada na presente 
Ordem do Dia, o Sr. Presidente passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL e, conforme 
livro de inscrição, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. CLAUDINEI JOSÉ 
DE OLIVEIRA disse que,  no decorrer deste ano, encaminhou vários trabalhos ao Chefe do 
Poder Executivo e o prazo para a resposta de muitos deles estão vencidos. Declarou-se 
cansado com a morosidade do Poder Executivo com relação aos trabalhos apresentados e, 
dirigindo-se ao Sr. Presidente,  pediu que interceda e cobre da Prefeitura o cumprimento 
dos prazos legais. Comentou que, dentre os documentos que aguarda, estão Contratos com 
a Vigilância Sanitária, Convênios, Portarias de Exoneração,  entre outros, para que possa 
fiscalizar, uma das funções dos Vereadores, acrescentando que, especialmente, quanto à 
convênios e contratos, tão logo assinados, já deveriam ser encaminhados a esta Casa de 
Leis. Comentou que, mais uma vez, fez um teste, ou seja, solicitou ao Sr. Presidente deste 
Legislativo o agendamento de reunião entre o Sr. Prefeito Municipal e moradores de bairros 
rurais e,  em ambos casos,  as reuniões foram realizadas, contudo, em março,  fez um ano 
em que ele próprio solicitou o agendamento de reunião no Bairro da Nascente, próximo à 
escola do bairro,  e ainda não conseguiu uma data, tanto que, repetindo sua solicitação, o 
Sr. Prefeito alegou outro compromisso,  mas não marcou para um outro dia. Agradeceu os 
Nobres Pares por estarem,  mais uma vez,  reunidos, já que,  nesta data, era a segunda 
sessão que participavam, haja vista a sessão extraordinária ocorrida às nove horas desta 
data. Enfatizou que a situação do município está tão ruim que agora são necessárias duas 
sessões, uma de manhã e outra à noite. Acredita que sejam mais dos que cinqüenta 
convênios em trâmite porque,  nesta data,  foram aprovados dois e, em outra sessão 
extraordinária, realizada na semana passada, também foi aprovado outro convênio. 
Ressaltou que os Vereadores têm cumprido com a parte que lhes cabe, não recusam os 
projetos encaminhados pelo Poder Executivo, diferentemente dele que demonstra não ter o 
mesmo compromisso com alguns Vereadores desta Casa, como com ele próprio. Comentou 
que, em resposta a um documento que encaminhou ao Sr. Prefeito Municipal, acerca da má 
qualidade da água da represa, acrescentando que muitas pessoas dizem que não comem 
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peixe daquele local,   ele respondeu que a análise da água compete ao Estado, entretanto, 
verificando uma ata de reunião do Conselho Municipal de Saúde, constatou o seguinte 
registro:  “a presidente abordou a situação da represa do Rio Paraitinga que não está em 
condições para a pesca e que, porém, tem recebido vários pescadores e isso vem sujando o 
rio ainda mais”. O orador enfatizou que o assunto então foi debatido no Conselho Municipal 
de Saúde o que demonstra que o Sr. Prefeito não se reúne com seus Secretários e 
Diretores, porque muitas vezes, estes últimos são criticados por conta de sua atitude 
centralizadora. Comentou que recebeu o Balancete da Santa Casa de 2009 e o contrato 
firmado com a Prefeitura Municipal,  onde consta que,  na gestão anterior, quando o atual 
Prefeito era Secretário Municipal de Saúde,  existiam dois médicos para atendimento no 
Pronto Socorro. Disse que passará tais documentos à Assessoria Contábil desta Casa de 
Leis para avaliar, porque deve-se verificar a aplicação do convênio, já que os demais casos 
são de competência do Conselho Vicentino e à Administração da própria Santa Casa. 
Retomando sobre a ata do Conselho Municipal de Saúde, disse que constatou a 
apresentação de um Plano Municipal de Saúde, esperando que seja enviado a esta Casa de 
Leis para conhecimento. Enfatizou que o Sr. Prefeito Municipal, quando questionado sobre a 
condição da água da represa, deveria responder que não tem informação, mas que 
levantaria a situação,  e não responder como fez, atribuindo somente a responsabilidade ao 
Estado. Disse que este município já não tem mais lazer, o que favorece a ociosidade dos 
jovens,  resultando no alto índice de vandalismo, como luminárias destruídas, bancos 
quebrados, praças abandonadas e outros casos. Ressaltou que fala-se tanto de turismo, em 
receber bem os visitantes, mas o povo de Salesópolis não tem qualquer tipo de lazer, 
enfatizando que é necessário primeiro pensar no povo local para depois nos turistas. Disse 
que esteve conversando com os Nobres Pares Vanderlon e Pedro, discutindo sobre a 
possibilidade de utilizar os recursos do FUMTUR – Fundo Municipal para o Turismo, a fim 
de solucionar os problemas das estradas rurais, já que, para a realização do Carnaval deste 
ano,  destinaram do mesmo fundo, quarenta e quatro mil reais para custear parte dos 
cinqüenta e quatro mil reais decorrentes da locação de palco, barracas e som, sendo assim, 
a Prefeitura Municipal ainda contribuiu com dez mil reais. Disse acreditar que há outras 
despesas do mesmo evento, não inclusas no balanço apresentado,  pois sabe que elas 
existiram mas não viu qualquer recibo ou nota fiscal.  Lembrou que,  na campanha de 
governo do atual Prefeito Municipal, ele dizia que afixaria um out door na porta da 
Prefeitura,  com todos os dados de arrecadação e gasto, contudo,  os Vereadores “choram”  
em todas as sessões, pedem para tapar buracos, melhorias nas estradas, na saúde e na 
educação, mas não vêm nada acontecer, revoltando a todos. Citou,  como mais um caso de 
reclamação, o crescente número de ratos no município, situação que vem sendo alvo de 
constantes reclamos a vários Vereadores, tanto que ele contatou a Secretária Municipal de 
Saúde que agendou uma reunião no decorrer desta semana, haja vista que moradores de 
dez ruas diferentes reclamaram o mesmo problema, que já foi levado à Administração 
Municipal, sem qualquer atitude para solução. Enfatizou que foi bem atendido por aquela 
Secretária, acreditando que na reunião que acontecerá,  poderão analisar qual medida deve 
ser adotada. Lamentou que esta cidade, conforme manifestação dos Vereadores, já foi 
atacada por formigas, larvas e ratos, correndo o risco de ser dominada por todo tipo de 
animais. Disse que há revoltas porque,  quando a Administração Municipal quer,  realmente, 
resolver a situação, encontra meios através de recursos do FUMTUR e outros órgãos. 
Acrescentou que, quando há Vereadores reclamando sobre a área de saúde,  algumas 
pessoas alegam que fazem isso porque querem fechar a Santa Casa, mas, é exatamente o 
contrário, alertam para evitar o fechamento, para evitar o agravamento da situação. 
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Lembrou que o Sr. Prefeito Municipal fez uma proposta de campanha, apresentou e foi 
aceito, assumiu o cargo, portanto, tem que exercer seu cargo e confiar nos secretários que 
escolheu. Também lembrou que esteve no Bairro do Padre José, junto com outros 
Vereadores,  para uma reunião e, naquele mesmo dia,  as máquinas da Municipalidade 
estavam patrolando a estrada, contudo, foi apenas aquele dia, o serviço não foi acabado. 
Procurando informações, soube que a máquina está noutro bairro, demonstrando a falta de 
cronograma e que a reunião nada adiantou, portanto, pretende levar o caso ao Ministério 
Público, haja vista que, de acordo com a Lei Orgânica, a manutenção das estradas rurais 
deve ser semestral. Por fim, reiterou que foi bem atendido pela Secretária Municipal de 
Saúde e está certo de que farão tudo que for possível para resolver o problema dos ratos e 
outros, pois trabalhará com quem trabalha e quanto aos demais, criticará e levará os casos 
adiante.  O VER.  PEDRO DA FONSECA corroborou ao orador que o antecedeu acerca da 
falta de respostas do Sr. Prefeito Municipal aos seus requerimentos, lembrando que a Lei 
Orgânica estabelece prazo e este não está sendo cumprido. Citou como exemplo, as 
informações solicitadas acerca dos serviços da Empresa Bandeirante Energias, através do 
Requerimento Nº 31, que já ultrapassam quarenta dias do protocolo, sem resposta. 
Comentou que, nesta Casa de Leis, aconteceram duas sessões nesta data para deliberar 
projetos encaminhados pelo Poder Executivo e, muito embora o façam em benefício do 
povo, gostaria que a mesma atenção deste Legislativo para com o Sr. Prefeito Municipal 
fosse retribuída em resposta aos requerimentos. Disse que o Ver. Sebastião é do mesmo 
partido do Prefeito Adilson e assim teve a resposta do seu Requerimento, mas, os demais 
Vereadores não dispõem da mesma atenção. Disse que, quanto mais os Vereadores 
trabalham, mais solicitam informações, o Sr. Prefeito Municipal pensa que estão contra ele, 
mas, estão apenas cumprindo com suas funções. Lamentou ter que usar a tribuna para 
criticar, mas, em reunião no Bairro Padre José, onde também estiveram os Nobres Pares 
Sebastião, Vanderlon e Claudinei, o Sr. Prefeito Municipal disse que o orador estava sendo 
indelicado, entretanto, cumpre seus dever de mostrar os problemas. Ressaltou que não 
concorda que os políticos façam reuniões nos bairros apenas na época de eleição,  ocasião 
em que fazem canjas e pedem votos,  e quando os moradores precisam de uma reunião 
para expor os problemas do bairro, não se consegue uma data, como é o caso do Bairro da 
Nascente. Lamentou perceber que,  há momentos,  em que a política não é bem o que o 
Verador quer;  ele fiscaliza, cobra e é cobrado, se propõe a trabalhar pelo povo, mas não 
consegue resolver os problemas. Citou como exemplo os problemas da Santa Casa que, 
embora há um médico e Deputado Estadual prestando serviço, o Vice-Prefeito seja médico 
e atende naquele hospital, além do atual Prefeito Municipal ter sido Secretário Municipal de 
Saúde e outros parlamentares que usam e abusam daquele hospital, transparecendo que 
usam e abusam, que “comeram a carne e roeram o osso”,  não tomam providências, 
deixando a situação transformar-se no buraco que está. Disse que políticos usam aquilo e 
continuam usando por causa de voto,  por isso envergonha-se de ser político e expõe sua 
indignação com aqueles que usam a Santa Casa para campanha política e agora nada 
fazem para resolver o problema. Parabenizou o Nobre Colega Vanderlon pelo empenho em 
resolver os problemas da Santa Casa, comprometendo-se a ajudá-lo nesta luta para que a 
Santa Casa volte a dar orgulho,  porque cidades vizinhas não têm serviço igual, contudo, 
reiterou que não se deve apenas utilizá-la para fazer campanha, mas à exemplo do Ver. 
Vanderlon, realizar um trabalho sério. Por fim, disse que tem visitado diversos bairros e 
levado os problemas de cada um à Adminsitração Municipal, pois os Vereadores são 
cobrados;  assim,  o Sr. Prefeito deve dar mais atenção à estes que ouvem o povo rural que 
já é carente e merece atenção. Dirigindo-se ao Nobre Colega Sebastião, disse que,  no 
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Projeto Várzeas do Tietê citado por ele, Salesópolis foi o último município  contemplado e, 
embora esteja aqui a nascente do Rio do Tietê, terá que esperar o ano de 2016 para ser 
atendido. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA iniciou dizendo que,  a dívida da Santa 
Casa local se arrasta desde 1996, e que esta Casa de Leis dispõe de várias comissões 
encarregadas de fiscalizar, contudo,  se houve alguma cobrança por parte deste Legislativo, 
não teve efeito. Acrescentou que será necessário buscar toda documentação daquele 
hospital ao longo desses anos,  para entender o que ocorreu e por que a dívida chegou no 
valor de dois milhões. Informou que a Comissão de Saúde desta Casa de Leis é formada 
por três Vereadores, sendo ele, um membro do trio, que solicitou informações para saber o 
que aconteceu, por quê aconteceu e qual a medida adotada. Lembrou a possibilidade de 
fazer acordos que, se não foi tentado antes, acrescenta juros e correções, virando uma bola 
de neve, ponto em que chegou. Esclareceu que a situação só não é pior porque a Santa 
Casa recebeu muitos auxílios, seja da população através do pagamento de carnezinhos ou 
dos bailes realizados em prol daquele hospital, contudo, o erro persiste. Enfatizou que, se 
realmente quiser buscar solução, ela deve ser definitiva e, para isso, não adianta “passar a 
mão na cabeça” ou “fazer de conta que não viu”. Se existe um documento e foi enviado, 
deve-se solicitar uma auditoria para apurar os responsáveis e dar-lhes nomes, do contrário, 
não há como cobrar, contudo, alertou que, divulgar no jornal é fácil, mas, provar é o que vale 
em termos jurídicos. Com relação à situação da saúde, disse que não depende apenas da 
Municipalidade,  é complexa e depende de órgãos externos, de vagas em hospitais, no caso 
o SUS que é uma referência, somente na teoria, porque muitas vezes na prática não 
funciona, é necessário amizade, contatos,  para abrir portas. Ressaltou que entra ano e sai 
ano, todos os Vereadores buscam ajuda, inclusive para educação e estradas, através de 
emendas, entretanto,  não há como conseguir recursos para uma entidade sem fins 
lucrativos que está inadimplente, ou seja, com débitos pendentes. Ressaltou que cada 
parlamentar tem sua forma de ser,  lembrando que o ex-Prefeito Feital percorria a cidade e 
era muito conhecido, seja numa quadra, escola, bar ou roça, e o povo quer alguém assim 
para fazer suas reivindicações. Disse que ele próprio fica nesta Casa de Leis,  raras vezes, 
passa o dia inteiro na rua, apenas vem para aprovar, legislar e reunir-se em comissões, o 
restante se dedica à roça, à rua, enfim, ao trecho, porque os cidadãos precisam do político 
na rua. Enfatizou que a maior cobrança com relação ao atual Prefeito Municipal deve-se à 
sua ausência, pois não aparece para a população, contudo, ele próprio, embora seja o 
terceiro Vereador mais votado, desconhecia todos seus eleitores, assim,  a primeira vez que 
usou a tribuna deste Legislativo, disse que trabalharia para toda população, e é isso que 
vem fazendo. Reconheceu que os contatos e amizades que um Vereador tem facilitam as 
conquistas, e todos os têm, seja na área médica, de eletrificação rural, de transporte ou 
outros, importando apenas resolver o problema do povo. Enfatizou ainda que não há vagas 
para atender toda demanda, por isso muitos usuários de medicamento contínuo procuram 
um médico do Setor Público apenas para trocar receita e a lei não obstrui esse ato,  o que 
obstrui os atos e o trabalho do cidadão, a falta de competência, porque impede a busca de 
melhoria daquele que precisa. Disse que o povo quer ver o trabalho de todos os Vereadores 
e é ele que os julgará, portanto, não adiantará aparecer para o povo somente nos três 
meses que antecedem as eleições, mas fazer campanha com atos, atitudes, com vontade 
de ajudar. Declarou admirar o trabalho do Vereador Angelino que trabalha,  há vinte anos, 
porque cada Vereador tem o seu valor e os munícipes precisam deles, assim como eles 
precisam dos munícipes, e é na rua que eles ouvem os reclamos e reivindicações dos 
munícipes, porque as pessoas trabalham e assim encontram o Vereador. “Política é um 
mero espaço de tempo na vida de cada um, mas o trabalho não vem de um dia, mas, de 
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uma vida inteira, desde o primeiro emprego”. Disse que cabe aos políticos desta Casa de 
Leis também cobrarem do Sr. Prefeito o Plano de Carreira e as demais antigas 
reivindicações dos funcionários públicos, como um mínimo de consideração através de uma 
promoção. Por fim, disse que para conseguir ajudar as pessoas ou alcançar outros 
objetivos, não é necessário passar por cima de ninguém, usar ninguém, pois ele (o orador) 
usa apenas seu direito, sua vontade e seu trabalho e, em momento algum usa de outra 
forma, pois, tem nome, sobrenome e RG, além da sua impressão digital que é única, como 
de qualquer ser  humano da face da Terra, portanto,  responde por ela. O VER. 
VANDERLON OLIVEIRA GOMES,  esclarecendo as manifestações dos oradores que o 
antecederam acerca dos problemas da área de saúde, disse que a COSPES – Comissão de 
Obras, Serviço Público e Saúde vem realizando um trabalho para resolver os problemas. 
Portanto, quanto à publicação em jornais, disse que estes publicam o que querem, 
entretanto, explicou que um jornalista telefonou para esta Casa de Leis, com a intenção de 
falar com um membro da Comissão de Saúde e, atendendo ao chamado, respondeu as 
perguntas elaboradas porque nada tem a esconder e nem pretende agir desta forma, sendo 
assim, utilizou de documento enviado pela própria Santa Casa para prestar as informações 
solicitadas, contudo, não responde pela interpretação do jornal. Prosseguindo, reportou-se à 
Estrada do Bairro da Barra, dizendo que já solicitou providências e lhe foi prometido que, na 
próxima semana, elas seriam adotadas. Acrescentou que, os moradores do referido bairro, 
assim como transportadores escolares e motoristas de ambulância,  já disseram que, após a 
divisa do oleoduto, não há condições de tráfego diante da situação caótica em que se 
encontra a estrada. Disse ainda que é fácil utilizar carro oficial para visitar uma estrada, 
situação em que não a considerará tão ruim, mas, com o carro próprio a situação se altera, 
porque os custos dos prejuízos saem do bolso do proprietário do veículo. Lembrou que, no 
ano passado, foi solicitado à Empresa Júlio Simões implantar um ponto de parada de ônibus 
em frente ao prédio da Rádio DS-FM e, conversando com o Nobre Par Pedro, soube que 
houve um acordo entre aquela empresa e o Secretário Municipal de Obras, o qual se 
comprometeu a demarcar a sinalização, mas, passou muito tempo e a medida, que é tão 
pequena, ainda não foi adotada. Enfatizou que a falta de medidas pequenas como esta,  ou 
uma simples limpeza,  que vão chateando e indignando as pessoas e dificultando as 
explicações dos Vereadores. Com relação ao concurso público realizado no dia anterior a 
esta sessão, disse ter recebido denúncias telefônicas de que o médico, denunciado por uma 
munícipe,  devido ao mau atendimento, cuja carta foi lida por ele,  em sessão realizada 
nesta Casa de Leis, participou da prova, portanto, espera que a Administração Municipal 
tome as providências cabíveis para que, se for contratado, adote uma postura profissional, 
atendendo os pacientes dignamente, pois, é para isso que é pago. Relatou ter ouvido muitas 
pessoas dizerem, na Santa Casa ou no Posto de Saúde,  que “o tratamento é assim porque 
não é pago”, quando sempre esclarece que estão enganados, pois são pagos e muito bem 
pagos, já que recebem em torno de setecentos reais por plantão. Enfatizou que deve-se 
exigir o bom atendimento e, se aquele médico, alvo de denúncias, não tiver competência 
para assumir o cargo,  espera não crie outros problemas. Quanto aos servidores municipais, 
disse que ao encontrá-los, sentem-se envergonhado, pois reconhece a dificuldade que 
enfrentam diante da falta do Plano de Carreira, contudo, muitos não entendem que o projeto 
deve ser enviado pelo Poder Executivo, o qual alega estar estudando, readequando junto às 
Secretarias Municipais, mas, continua tudo na mesma. Lembrou que o Prefeito Adilson 
esteve nesta Casa de Leis, há um ano, e disse que o estava elaborando, também no mês 
passado, em reunião recente no Setor de Obras, disse que faria algumas reformas 
administrativas para elaborá-lo, mas, não vê e nem sabe de qualquer movimentação neste 
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sentido, sequer uma discussão. Por fim, dirigiu-se ao Sr. Presidente, solicitando interceder 
junto ao Sr. Prefeito Municipal para que, ao menos, cumpra a legislação municipal,  
respondendo os requerimentos dentro do prazo legal. O VER. SEBASTIÃO RODRIGUES 
DE CAMPOS JÚNIOR disse que esteve em reunião com Assessores do Deputado Federal 
Silvio Torres, juntamente com o Nobre Colega Paulo,  solicitando intervenção para que seja 
agendada uma reunião, junto à Secretaria Estadual de Recursos Hídricos,  a fim de discutir 
sobre as obras do Aterrado. Informou,  que nesta  reunião,  tentará viabilizar tal obra,  
através do Projeto Várzeas do Tietê, e todo trabalho será executado pelo Estado, incluindo 
os custos do arquiteto, portanto, acredita se unirem forças para que seja iniciado 
concomitantemente com o Bairro da Penha de São Paulo resolverá, de vez, o martírio dos 
moradores dos bairros adjacentes daquele ponto turístico. Por fim, disse esperar que 
colham frutos desta reunião, certo do empenho do Deputado Silvio Torres para tal 
agendamento. Não havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE comunicou que a 
Diretora Municipal de Meio Ambiente, enviou ofício, solicitando uma reunião com os Nobres 
Vereadores, para discutir sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico, para a qual 
sugeriu às dezesseis horas,  da próxima segunda-feira, dia dezessete, logo após a reunião 
da Comissão Especial de Reforma da Lei Orgânica do Município, quando ouve 
concordância geral e confirmação da data e horário propostos. Em seguida, comunicou que, 
de acordo com o Artigo 205 do Regimento Interno,  o Projeto de Lei Nº 14/10,  que dispõe 
sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2011, lido nesta sessão, ficará à 
disposição dos Nobres Vereadores para análise e apresentação de emendas, durante dez 
dias e, em seguida, será enviado à Comissão de Finanças, com suas possíveis emendas, 
para análise e parecer. Solicitou aos Vereadores que respeitem o prazo regimental, 
analisem minuciosamente o projeto,  que é de suma importância, portanto, se necessário, 
devem consultar os assessores deste Legislativo. 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 10 de Maio de 2010. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  : 
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
17 de Maio de 2010.  
 
 
  


