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               ATA DA 15ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 07 de Junho de 2010 - 2º Período da 15ª Legislatura. Aos 
sete dias do mês de Junho do ano dois mil e dez, no edifício sede deste Poder Legislativo, 
realizou-se a Décima Quinta 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 
unanimidade.  Ato contínuo, o Sr. Presidente submeteu a ata à discussão e votação, sendo 
a mesma 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 1092/10 encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 019/10 (Institui 
gratificação aos servidores municipais pela execução ou colaboração em atribuições de 
trabalhos técnicos, científicos ou de relevante utilidade para o serviço público, além das 
atribuições normais, no âmbito do Poder Executivo Municipal e dá outras providências) – 
desp.: Aguarde-se os Pareceres das comissões competentes; REQUERIMENTOS 
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  079 – Prestar informações que relaciona sobre o 
FUMUNI – Fundo Municipal do Idoso: qual o saldo atual, se o Conselho Municipal do Idoso 
recebe apenas repasse do PBT – Piso Básico de Transição, se o repasse é mensal e qual a 
data, se a conta corrente Nº 10.840-5 do Banco do  Brasil,  Agência Nº 1645-4 tem como 
titular o Conselho ou Fundo Municipal do Idoso ou da Criança e do Adolescente, do Ver. 
Vanderlon Oliveira Gomes;  080 – Para que, cumprindo o Parágrafo 3º do Artigo 83 da 
LOMS, apresente as justificativas para a paralisação das obras públicas que relaciona,  bem 
como informe a data prevista para as respectivas conclusões: a) Alargamento e 
revestimento das calçadas das ruas centrais desta cidade, b) Reforma e ampliação do 
Centro Esportivo do Distrito dos Remédios, c) Revitalização do Parque da Nascente do 
Tietê, d) Benfeitoria nos arredores do Supermercado do Português, e e) Pavimentação, 
iluminação e paisagismo na Avenida Professor Adhemar Bolina, e 081/10 – Informar por quê 
não construiu banheiro público nas proximidades do prédio da antiga Rodoviária Municipal, 
ou banheiro químico, enquanto não se resolve definitivamente esta problemática, bem como 
informe quando serão instaladas lixeiras naqueles arredores, ambos do Ver. Pedro da 
Fonseca – desps.: Aprovados, encaminhe-se;  INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito 
Municipal Nºs:  151 – Determinar ao setor competente, realizar uma operação tapa-buracos 
nas Ruas Santa Terezinha e Nossa Senhora da Conceição, ambas na Vila Bragança, dos 
Vers. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá e Angelino Rodrigues; 152 – Determinar ao setor 
competente, realizar a pintura de cinco lombadas no Distrito Nossa Senhora dos Remédios, 
localizadas na Praça Antonio de Souza Prado, Ruas Joaquim Martins e Ferdinando Jungers 
e outras duas na Avenida Bragança, dos Vers. Angelino Rodrigues e Sérgio Aparecido 
Feliciano de Sá;  e 153/10 – Que, atendendo a Resolução Nº 303 do CONTRAN – Conselho 
Nacional de Trânsito, determine ao setor pertinente, a adoção de medidas, para adequar as 
áreas de estacionamento público e sinalizar as vagas exclusivas para veículos utilizados por 
idosos, bem como, para regulamentar a emissão de Credencial aos idosos domiciliados 
nesta cidade, do Ver. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior  – desps.: Encaminhe-se, 
lidas no Expediente;   COMUNICADOS  sobre a  liberação  de recursos: do Ministério da 
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Educação: no valor de R$ 48.314,45 – referente a 4ª Quota do FNDE – competência 
Maio/2010;  do Ministério da Saúde: no valor de R$ 108.351,05 – referente ao Pagamento 
de Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – competência 
Maio/2010; da Câmara dos Deputados: no valor de R$ 1.683.228,20 – referente ao 
Orçamento da União – competência Abril/2010 – desps.: Arquive-se, Plenário ciente.  
Terminada  a  leitura,  o  Sr. Presidente concedeu a  palavra  aos  Nobres Edis inscritos.  O 
VER. ANGELINO RODRIGUES iniciou justificando sua Indicação Nº152, enfatizando que a 
situação mais crítica está na Avenida Bragança, onde tem ocorrido vários acidentes. Relatou 
que, no último feriado, um motorista que pretendia visitar um amigo, morador do Bairro 
Bragança, não viu a lombada,  se perdeu e chegou a atravessar um muro. Comentou que o 
acidentado xingou todos os políticos, portanto, o orador falou que se a Prefeitura Municipal 
fornecer a tinta, ele mesmo assume os custos da mão-de-obra, pois acredita que, basta um 
dia para que as cinco lombadas,  referidas na proposição, sejam pintadas. Disse que 
encaminha esta Indicação,  mas,  também conversará, pessoalmente, com o Sr. Prefeito 
Municipal,  acreditando que até a Sub-Prefeita do Distrito dos Remédios, Sra. Débora, 
consiga alguém para pintar. Finalizou enfatizando que, além dos Vereadores, o Sr. Prefeito 
Municipal também é criticado por falta de realizar serviços muito simples, como neste caso. 
O VER.  PEDRO DA FONSECA disse que os Requerimentos que apresentou nesta data, já 
foram encaminhados em forma de Indicação, entretanto, até o momento, nenhuma 
providência foi adotada, motivando-o a reapresentar o pedido, para ver se recebe alguma 
resposta a fim de dar o retorno à população. Corroborou com o orador que o antecedeu, 
quando disse que a falta de serviços simples tem gerado reclamos constantes, ressaltando 
que, se no Distrito os Vereadores foram xingados na oportunidade do acidente, por causa 
da lombada,  na área central os Vereadores são xingados todos os dias, devido às ruas 
esburacadas, falta de pintura nas faixas de pedestres e lombadas. Acrescentou ainda que 
os moradores da cidade reclamam, mas, os visitantes, ao encontrar a situação desta cidade, 
a consideram largada, sem nenhum responsável, sem político que tome providências, que 
os Vereadores e o Prefeito nada fazem. Lamentou que os Vereadores têm fiscalizado, mas 
a execução cabe ao Prefeito Municipal, que não está atendendo os pedidos da população.  
Reportando-se ao seu Requerimento Nº 80, disse que há muitas obras inacabadas, algumas 
iniciadas em 2008 e, embora em 2010, os Vereadores esperam resposta acerca da 
situação, mas não as têm. Disse que, muitas vezes, sabe da situação por comentários, mas, 
oficialmente, não receberam qualquer comunicado.  Também pretende saber o motivo da 
paralisação de obras novas, que iniciaram nesta gestão, relacionadas na citada proposição. 
Quanto ao Requerimento Nº 81, disse que, desde o início do ano, vem solicitando a 
construção de um banheiro público nos arredores da antiga Rodoviária Municipal, problema 
que acreditava ser de simples solução, mas nada foi feito até o momento. Considerando a 
necessidade, tanto dos banheiros quanto de lixeiras naquele espaço,  que é muito 
movimentado pelo embarque e desembarque de passageiros,  têm reivindicado tais serviços 
públicos, mas, o Sr. Prefeito não os atende.  O VER.  SEBASTIÃO RODRIGUES DE 
CAMPOS JÚNIOR cumprimentou a Dona Cida – presidente do COMUNI – Conselho 
Municipal do Idoso, presente nesta sessão, com seu esposo e, em seguida, justificou 
oralmente sua Indicação Nº 153, esclarecendo que a Resolução Nº 303 do CONTRAM 
atende os idosos, favorecendo-os com vagas de estacionamento identificadas e destinadas 
para este grupo, assim como para os portadores de necessidades especiais.  Acrescentou 
ainda que a Credencial para utilização de tais vagas é fornecida pelos próprios municípios, 
aos seus domiciliados,  e pode ser utilizado em todo território nacional. Citou como exemplo 
os estacionamentos nos shoppings,  onde se enfrenta muita dificuldade para encontrar 
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vagas no estacionamento, portanto, favorece os idosos que  também não precisarão pagar 
pelo estacionamento.  Disse que todos sabem dos transtornos que o município vem 
enfrentando, portanto, ainda se aguarda o resultado das emendas apresentadas pelos 
Deputados e, se Deus quiser, muitas obras serão liberadas para este município. Acredita 
que, na medida do possível, todos verão a execução das obras, como por exemplo, as 
coberturas de onze ou doze pontos de ônibus liberados pela EMTU – Empresa 
Metropolitana de Transportes Urbanos, e que,  com o recurso do DADE – Departamento de 
Apoio e Desenvolvimento das Estâncias, mais outras coberturas serão construídas, assim 
como as lixeiras solicitadas. Disse que todos estão ansiosos porque muito tempo se passou,  
várias gestões municipais,  e muita coisa ficou por fazer, portanto, a ansiedade é natural 
diante de muitas promessas sem cumprimento. Lembrou,  por fim, que esta gestão está 
para completar um ano meio de administração e,  acredita que,  com o início das obras, o 
Chefe do Poder Executivo  terá um pouco mais de crédito neste município.  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. SÉRGIO APARECIDO FELICIANO 
DE SÁ iniciou parabenizando os festeiros da Festa do Divino do Distrito dos Remédios que, 
graças à competência de cada um, obteve um excelente resultado,  destacando o apoio do 
Prefeito Adilson e sua esposa Cláudia dispensados àquela festividade. Também 
parabenizou os competidores do Torneio de Truco, ocorrido por ocasião daquela festa, 
ressaltando as vencedoras – Elizete e Vanda, dizendo que ele mesmo foi um dos 
competidores que perdeu para as mulheres,  as quais vêm se destacando neste tipo de jogo 
de cartas, assim como têm se destacado no futebol, devido a um belo trabalho de base que 
vem sendo desenvolvido pelo Projeto CAJU Futsal, incentivadas pelo Professor Dênis, onde 
há muitas meninas treinando, assim como meninos, como seu próprio filho. Finalizou 
parabenizando a Dupla Sertaneja - João Marcos e Juliano que se apresentou e excedeu seu 
tempo de contrato, agradando todos os presentes. O VER. VANDERLON OLIVEIRA 
GOMES comentou que, na última terça-feira, esteve reunido com alguns representantes da 
Telefônica S/A, onde também participaram alguns representantes de bairros rurais, 
reivindicando melhorias no sistema de telefonia fixa rural. Disse que,  na oportunidade, o Sr. 
João Francisco Carvalhaes, Diretor daquela empresa, explicou a forma de atendimento e 
funcionamento para implantação do telefone fixo na área rural, portanto, foi à contento de 
todos que, buscarão melhorias junto à ANATEL – Agência Nacional de Telefonia. 
Reportando-se à reunião realizada no último dia vinte e seis, discutindo sobre a situação 
dos menores e sobre segurança desta cidade, onde estiveram presentes o Sr. Prefeito 
Municipal, Vereadores, Delegado de Polícia Civil, Juíza da Vara Distrital local, entre outros, 
comentou que, na última quinta-feira, dia da Tradicional Feira desta cidade e muito 
movimento de populares, aconteceram alguns roubos de veículos que chatearam as vítimas. 
Não bastasse esta situação,  os que foram lesados buscaram a Delegacia local para lavrar o 
Boletim de Ocorrências, mas a encontraram de portas fechadas. Lamentou esta informação 
que procurará comprovar, mas, espera que os Vereadores se unam e agendem reunião 
com o Governo do Estado e Secretário Estadual de Segurança para expor a situação desta 
cidade, haja vista o reduzido efetivo policial, tanto Civil quanto Militar, se comparado às 
cidades vizinhas, especialmente,  Biritiba Mirim, o que envergonha muito os políticos locais. 
Acrescentou que, segundo o Sr. Delegado local, se o Prefeito Adilson não fizer um acordo e 
ajudar liberando pessoal para trabalhar na Delegacia, aquelas portas serão fechadas por 
falta de funcionários, portanto, mais uma perca para esta cidade. Disse que será necessário 
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fazer um trabalho urgente para não perder também a Delegacia local, prejudicando as 
questões de segurança desta cidade, apesar do aumento dos atos de vandalismo, tornando 
a situação crítica. Reiterou a necessidade de unir Vereadores e Prefeito para encontrarem 
alguma alternativa, ainda que seja com recursos do próprio município. Reportando-se a um 
requerimento que apresentou,  há algumas semanas, solicitando uma reunião entre os 
Poderes Legislativo e Executivo desta e da cidade vizinha de Santa Branca, a fim de discutir 
a situação da estrada que liga ambos municípios, lamentando que,  até o momento, o 
Prefeito Adilson não se manifestou. Dirigindo-se ao Sr. Presidente, solicitou-lhe agendar 
referida reunião,  a fim de evitar agravamento da situação, pois, há lugares em que a pista 
se encontra apenas pela metade e, se ocorrer nova chuva, o pouco que resta rodará e, 
consequentemente, prejudicará o escoamento da madeira para o Vale do Paraíba, além do 
transporte coletivo entre outros. Por fim, reiterou a necessidade de unir forças, antes que o 
prejuízo seja maior para ambas cidades, portanto,  espera que a reunião seja agendada 
com a maior brevidade,  para que,  juntos, os políticos desta e da cidade vizinha possam 
resolver este problema que afetará a ambas.  O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA iniciou 
reportando-se aos problemas enfrentados pelos munícipes para conseguir as ligações de 
energia elétrica. Lembrou que esta Casa de Leis já realizou reuniões com representantes da 
Empresa Bandeirante Energias do Brasil, quando alguns acordos foram firmados, mas, até 
o momento, não cumpridos.  Disse que, se há recolhimento para este fim na conta mensal 
dos clientes, é necessário verificar o que se pode fazer para melhorar, pois, não é justo que 
um orador reivindique uma luminária perto de sua casa, por uma questão de segurança, e 
não consiga atendimento. Disse que, o ano passado saiu desta Casa de Leis, ao menos, 
uns trezentos pedidos e, se destes foram atendidos apenas quinze, ainda assim, não tem 
confirmação, portanto, acredita ser importante buscar uma solução com resultados, mas, 
para tanto, será necessária uma programação, com definição de áreas. Enfatizou que deve-
se fazer um planejamento conjunto, entre o Poder Executivo e a empresa concessionária, 
quando verificarão as questões orçamentárias e a necessidade de apresentar emenda para 
que, realmente, surta algum efeito. Reconheceu que a extensão rural deste município é 
muito grande, somando seiscentos quilômetros de estradas rurais, mas enfatizou que é 
necessário atender,  ao menos,  com instalação de luminárias,  as vilas e  pontos de ônibus. 
Considerou falta de interesse da empresa, a qual deveria fazer um planejamento para cada 
município,  visitas com consulta à  população, para surtir o efeito desejado.  Sugeriu a união 
de todos os Vereadores na elaboração de um planejamento para o município, a ser 
encaminhado à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, a fim de melhorar a situação, pois 
acredita que cada um dos Vereadores conte com sessenta ou mais pedidos. Disse ainda 
que, se assim também não conseguir, é sinal de que algo está errado, portanto, deve-se 
buscar a solução, esperando que o Sr. Presidente deste Legislativo encabece o documento. 
Parabenizou o Deputado Estadual Dr. Gondim que esteve lançando uma campanha de 
ajuda à Santa Casa local, explicando e propondo a entrega das notas fiscais paulista em 
benefício daquela entidade, à qual se beneficiará com uma porcentagem do valor da nota 
fiscal, portanto, uma alternativa de melhoria e que todos podem ajudar.  Por fim, também 
parabenizou a Festa do Divino do Distrito dos Remédios. A VERª.  DEISE APARECIDA 
CORRÊA DUQUE também reportou-se à Santa Casa local, enfatizando a necessidade de 
ajudá-la. Relatou que,  num supermercado local, verificou algumas pessoas,  que não 
moram no município, conversando sobre o bom atendimento que conseguem nesta cidade, 
a facilidade para conseguir atendimento com médico plantonista, encaminhamento para 
médico especialista e até para pegar medicamento no Posto de Saúde local. Também 
concordou com a necessidade de ajudar a Santa Casa local que, conforme aquela conversa 
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que ouviu, sabe de outros casos de pessoas que vêm procurar atendimento médico nesta 
cidade, pela facilidade que encontram de serem atendidos, contrariamente, ao que ocorre 
noutras cidades. Está certa de que todos querem ajudar aquele hospital, sempre o primeiro 
lugar a atender todos que têm algum problema de saúde, portanto, devem ajudar, ainda que 
seja fiscalizando ou doando seu tempo. Sugeriu ainda que as pessoas que vêm de outra 
cidade também colaborem através da Nota Fiscal Paulista. Com relação aos roubos 
ocorridos na última quinta-feira nesta cidade, citados pelo Nobre Par Vanderlon, a oradora 
disse que um dos casos,  ocorreu em frente ao prédio da Sociedade São Vicente de Paulo, 
às quatorze horas, e a vítima procurou a Delegacia para registrar o Boletim de Ocorrência e 
não conseguiu, tendo que se dirigir à cidade vizinha de Biritiba Mirim para tal registro. 
Lamentou o fato, enfatizando a complicação a que estão expostos os munícipes pela falta 
de profissionais na Delegacia de Polícia local. Parabenizou os festeiros da Festa do Divino 
do Distrito dos Remédios, assim como os artistas de cada comunidade que se uniram na 
tradição e manifestação artística popular na confecção do Tapete de Corpus Christi.  O 
VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA,  reportando-se também à questão de iluminação 
pública, disse que é um serviço que cabe ao Chefe do Poder Executivo estabelecer os 
locais e metas e fazer as negociações dos valores para instalação das luminárias. Acredita 
que se for realizado um trabalho, priorizando os pontos de ônibus,  escolas e igrejas das 
áreas rurais, para então dar início a um processo, num futuro próximo, atenderá a maioria 
da população. Lembrou que são vinte e sete bairros nesta cidade e, distribuindo duas ou 
três luminárias a cada um, não atenderá a necessidade real, mas, se houver sobra da 
cobrança da CIP – Contribuição para Iluminação Pública, o Prefeito Municipal decide a 
aplicação. Disse ainda que, se há outro caminho, desconhece;  pela sua experiência, não vê 
outro senão que o Poder Executivo planeje, decida prioridades e inicie a realização. Quanto 
à segurança, disse que os problemas estão ocorrendo e se agravando devido à falta de 
efetivo,  situação já exposta e reivindicada tanto pela Polícia Civil quanto Militar,  tendo 
como conseqüência, os casos da última “Quinta-feira de mês”. Comentou que as coisas já 
estiveram ruins, mas,  cada dia mais, estão indo para o fundo do poço e, embora os 
Vereadores venham fazendo mais do que lhes cabe, o Prefeito deve aproveitar o fato de 
integrar o mesmo partido do Governo do Estado e cobrar mais efetivo policial para 
Salesópolis, o que não vem ocorrendo. Lembrou que este ano é eleitoral, portanto, favorece 
o atendimento dos pedidos, mas nunca Salesópolis esteve com efetivo tão reduzido quanto 
na atualidade, o que é público e notório. Concordou com a necessidade de unir forças e 
brigar em prol das necessidades desta cidade, mas, cabe ao Prefeito Adilson tomar a 
iniciativa e contar com o suporte dos Vereadores. Referindo-se à Festa Junina da Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Mestra Henriqueta, no último sábado, disse que, diante 
da chuva ocorrida,  foi cobrado acerca da cobertura da quadra de esportes daquela escola. 
Lembrou que, no dia três de novembro do ano passado, esta Casa de Leis aprovou um 
projeto de lei dispondo sobre um convênio para liberação de recursos financeiros para a 
cobertura daquela quadra e, embora tenha se passado sete ou oito meses, nada de 
concreto foi realizado. Enfatizou que os Vereadores fazem um requerimento e não recebem 
os documentos solicitados, portanto, sugeriu uma reunião com a Comissão Municipal de 
Convênios para saber a situação dos convênios que, segundo uma resposta do Sr. Prefeito 
Municipal, a um dos seus requerimentos, inúmeros documentos de convênios 
desapareceram. Se isso ocorreu, questionou se foi registrado Boletim de Ocorrência,  se foi 
levantado e investigado quem são os envolvidos,  esperando que os fatos sejam 
esclarecidos a toda população, muito embora, disse que estes fatos não foram colocados na 
reunião,  que ocorreu no ano passado,  com a mesma comissão, portanto,  há que se 
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atribuir responsabilidades. Disse que ele e outros Vereadores conquistaram verbas para 
Salesópolis e não viram as obras realizadas, portanto, espera esclarecimentos. Dirigiu-se ao 
Sr. Presidente e solicitou que encaminhe cópia do Projeto de Lei citado, aprovado no ano 
passado, para a EMEF Mestra Henriqueta, para que conheçam a parte da Câmara 
Municipal concluída.  Informou que o Deputado Estevam Galvão de Oliveira conquistou 
algumas coberturas em pontos de ônibus desta cidade, documentados em ofício,  datado de 
nove de abril do corrente, apresentado pelo orador em tribuna, para serem instalados na 
Avenida Professor Adhemar Bolina – na área central e,  Ruas Ferdinando Jungers, Hisashi 
Kimoto, São João e Praça Antonio de Souza Prado – Distrito dos Remédios.  Portanto, 
ressaltou que é necessário verificar a utilização deste recurso e do DADE para o mesmo fim 
e que o governo deve esclarecer e expor tudo à população. Por fim, comentou que também 
esteve na reunião com representantes da Telefônica S/A, citada pelo Nobre Par Vanderlon, 
onde discutiram, principalmente, os problemas de telefonia rural, quando foram 
apresentadas algumas sugestões que serão estudadas pela empresa. Também lembrou 
que se reuniram com representantes da Empresa Júlio Simões, cobrando melhorias no 
atendimento aos usuários e ainda, os Vereadores também se reuniram com representantes 
da Secretaria de Saúde do Município para solucionar o problema relacionado à proliferação 
dos ratos nesta cidade e, embora não participou, soube que o Sr. Prefeito Municipal decidiu 
por uma ação, incluindo distribuição de panfletos e remédios e visitas domiciliares. Disse 
que é isso que os Vereadores querem, que a comunidade seja atendida nas suas 
necessidades, pois, há vários problemas, mas aqueles que afetam maior número de 
pessoas, devem ser planejados de forma a atender a todos. Por fim, reiterou ao Sr. 
Presidente que encaminhe cópia do convênio e projeto à EMEF Mestra Henriqueta, como 
forma de dar uma satisfação desta Casa de Leis àqueles que cobraram a cobertura da 
quadra, aos Vereadores que estiveram na festa,  prejudicada com a chuva daquela noite.  O 
VER.  PEDRO DA FONSECA comentou que, após esperar vários dias pela resposta do 
requerimento que enviou ao Sr. Prefeito Municipal, questionando a definição da prometida 
data para realização do plebiscito para eleger o sub-Prefeito do Distrito dos Remédios, foi 
informado de que há planejamento para ser realizado entre julho e agosto deste ano,  
portanto, espera que a comunidade,  que tanto cobra benfeitorias naqueles arredores,  seja 
atendida nas suas necessidades, como os problemas que enfrentam com as estradas 
rurais. Disse o orador que, ainda no citado documento, o Sr. Prefeito cita uma frase “de 
baixo de muita crítica política”,  acreditando que se referia aos Vereadores que, quando 
fazem algum trabalho e não têm retorno,  cobram-no constantemente. Também disse que,  
devido à situação do município,  os Vereadores apresentam muitas proposições e, por 
conseqüência, o Sr. Prefeito Municipal receberá muitas críticas se não as atenderem. Por 
fim, disse que o Sr. Prefeito também informou que as estradas do Distrito dos Remédios 
foram todas atendidas, assim como as pontes consertadas, mas, enfatizou o orador, que ele 
não fez mais que sua obrigação. O VER.  SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR 
iniciou também parabenizando a Festa do Divino do Distrito dos Remédios e as festas 
juninas realizadas nas escolas desta cidade, assim como os artistas que confeccionaram o 
belíssimo Tapete de Corpus Christi. Registrou o apoio da Secretaria Municipal de Cultura 
para a confecção do tapete, fornecendo o material necessário aos artistas,  contentando a 
todos que prestigiaram os resultados finais. Quanto à situação das estradas rurais, disse 
que o Deputado José Mentor – PT, tem apoiado este município,  beneficiando a zona rural 
com a liberação de mais de um milhão de reais para aquisição de materiais e de uma 
máquina patrol para melhoria das estradas rurais. Disse que, depois de trinta anos, 
Salesópolis será agraciada com um equipamento deste porte, que tem alto custo e,  
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portanto,  um grande benefício daquele que não mediu esforços para atender as 
necessidades desta cidade, especialmente, dos moradores da zona rural. Disse que a 
máquina conseguida junto ao DER,  por ser reformada, não deu conta de fazer todo serviço 
necessário, mas, com a aquisição desta patrol nova, muitos serviços que não eram 
realizados por falta de equipamento adequado, agora serão com brevidade. Não havendo 
mais oradores inscritos O SR. PRESIDENTE reiterou o convite para as Solenidades 
Comemorativas ao Dia do Pracinha Salesopolense, que acontecerão no próximo domingo, 
dia treze, a partir das oito horas, iniciando pela Santa Missa na Matriz São José de 
Salesópolis, e em seguida, acontecerá o hasteamento das Bandeiras e Compromisso à 
Bandeira prestado pelos jovens salesopolenses que se alistaram este ano, em frente ao 
prédio da Prefeitura Municipal. Também lembrou todos os Vereadores que, no próximo dia 
dez, às dez horas, será realizada mais uma reunião da ACAT – Associação das Câmaras 
Municipais do Alto Tietê, na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Neste momento, o VER. 
CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA requereu a palavra para manifestar-se como Líder de 
Bancada – PR e, sendo concedida pelo Sr. Presidente, utilizou a tribuna informando que ele 
e o Nobre Colega de Partido, Ver. Angelino, estiveram na manhã desta data, reunidos com 
o Deputado Federal Valdemar Costa Neto, oportunidade em que expuseram a situação da 
Santa Casa local, solicitando empenho junto ao Governo Federal para conquistar algumas 
emendas para Salesópolis. Disse que conversaria com os membros da Sociedade São 
Vicente de Paulo, tanto local quanto regional, a fim de levantar qual a maior necessidade, se 
através de aquisição de medicamentos ou recursos financeiros para quitar dívidas, para que 
as emendas sejam propostas. Esclareceu que referidas emendas serão apresentadas no 
final do ano, exceto se houver possibilidade de apresentação de emendas extraordinárias, 
contudo, é necessário verificar se a documentação da entidade está correta para que o 
recurso seja destinado diretamente àquela entidade. Por fim, disse que,  dos recursos já 
conquistados pelo mesmo deputado, ainda falta o que se refere à pavimentação e 
recapeamento da Rua Trinta e Um de Março. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente 
agradeceu a presença de todos e, em nome de Deus,  declarou encerrada a sessão, da 
qual lavrou-se a presente ata. 
 

       Sala Ver. Antonio Paulino de Miranda Júnior, em 07 de Junho de 2010. 
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