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               ATA DA 18ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 28 de Junho de 2010 - 2º Período da 15ª Legislatura. Aos 
vinte e oito dias do mês de Junho do ano dois mil e dez, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Décima Oitava 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 1098/10 encaminhando o PROJETO 
DE LEI Nº 020/10 (Altera o artigo 33 “caput” da Lei Nº 1.592, de 28.12.2009 e dá outras 
providências) – desp.: Aguarde-se os Pareceres das comissões competentes; OFÍCIO Nº 
366/10 do Poder Executivo, encaminhando o BALANCETE FINANCEIRO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS,  referente aos meses de 
ABRIL e MAIO DE 2010, através de mídia digital – CD-Rom – desp.: À Comissão de 
Finanças e Orçamento; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  084 – 
Enviar uma relação contendo o nome de cada um dos médicos da Rede Estadual, suas 
respectivas especialidades, local, dias e horários de atendimento, e desde quando foram 
disponibilizados para atenderem nesta cidade, do Ver. Claudinei José de Oliveira; e 085/10 
– Informar, por quê, até o momento, não atendeu a Indicação Nº 24/10, solicitando serviços 
de manutenção e patrolamento na Rua da Lapa, do Ver. Paulo Arouca Sobreira – desps.: 
Aprovados, encaminhe-se;  INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  158 – 
Determinar ao setor competente, fazer o cascalhamento no morro da Estrada de Campos, 
Bairro Itaguassu;  159 – Determinar ao setor competente, realizar a pintura do prédio da 
EMEF Padre Mário Del Sante, Bairro do Serrote; 160 – Interceder junto à Empresa 
Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a troca das luminárias que estão queimadas, 
em frente ao Nº 130 da Rua Licínio Cardoso do Nascimento e, em frente ao Depósito de 
Gás da Rua Santa Terezinha, ambas no Bairro Bragança; 161 – Determinar ao setor 
competente, fazer o cascalhamento do morro, em frente a residência do Sr. Genezinho, na 
estrada da Lagoinha, todas dos Vers. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá e Angelino 
Rodrigues;  e 162/10 – Averiguar a falta de remédios no Posto de Saúde local,  a fim de 
melhorar o atendimento aos carentes desta cidade, do Ver. Claudinei José de Oliveira – 
desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente;   COMUNICADOS  sobre a  liberação  de 
recursos: da Câmara dos Deputados: no valor de R$ 729.392,22 referente aos recursos do 
orçamento da união pagos ao Município;  e no valor de R$ 220.000,00 para fomento a 
elaboração e implantação de projetos de inclusão digital, ambos competentes ao mês de 
Maio/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 
justificou oralmente seu Requerimento Nº 84 e, em seguida, sua Indicação Nº 162,  
acrescentando que,  quando Salesópolis aceitou a construção de mais uma represa, 
oportunidade em que o atual Prefeito Municipal era Vereador neste Legislativo, uma das 
discussões girou em torno do inevitável aumento dos problemas de ordem respiratória, 
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devido à mudança do clima, o que, atualmente,  se percebe nitidamente nos Postos de 
Saúde, com a crescente procura por medicamentos para bronquite.  Entretanto, há 
constante falta de medicamentos que deveria ser suprida com a delegação de poderes a 
maior número de funcionários da Administração Municipal para atender melhor a população. 
O VER.  PAULO AROUCA SOBREIRA justificou seu Requerimento Nº 85, esclarecendo 
que cobra o atendimento à sua Indicação Nº 24, solicitando patrolamento na Rua da Lapa, 
que tem uma inclinação elevada e dificulta a saída dos moradores. Enfatizou ainda que 
nesta rua,  mora uma cadeirante,  a qual enfrenta dificuldades redobradas diante da má 
situação, esperando que a manutenção seja executada com brevidade, para garantir 
condições de ir e vir aos munícipes. O VER. SÉRGIO APARECIDO FELICIANO DE SÁ 
também justificou as Indicações que apresentou com o Nobre Colega Angelino e, referindo-
se à de Nº 161, disse que foi colocado material em parte da Estrada da Lagoinha, 
entretanto, no morro localizado em frente a residência do Sr. Genezinho,  nada foi feito, 
prejudicando o trânsito das vans escolares,  além de outros usuários da via.  Esclareceu que 
referido trecho mede apenas e aproximadamente trezentos metros que,  sendo consertado, 
garantirá benefícios à muitos usuários. Quanto à Indicação Nº 159, disse que,  há oito anos,  
o prédio da EMEF Padre Mário Del Sante não recebe nova pintura, tanto que alguns pais de 
alunos se prontificaram a colaborar com a mão de obra, caso a Municipalidade forneça a 
tinta. Também justificou sua Indicação Nº 160, enfatizando que a população reclama por 
tratar-se de perímetro urbano e por pagar pela iluminação pública sem ter o serviço prestado 
pela empresa concessionária. Por fim, justificou sua Indicação Nº 158, dizendo que foi feito 
o patrolamento na Estrada de Campos, contudo, por ser uma estrada de terra vermelha,  
sem material, o morro fica intransitável nos períodos de chuva, prejudicando,  
especialmente,  o transporte escolar. Não havendo mais oradores inscritos, o Sr. Presidente 
passou para a ORDEM DO DIA e, conforme pauta publicada, solicitou ao Sr. 1º 
Secretário que procedesse a leitura dos PARECERES CJR Nº 15, COSPES Nº 13 e CFO Nº 
27/10 todos recomendando a aprovação do PROJETO DE LEI Nº 17/10 (Autoriza o Poder 
Executivo a celebrar convênio com o Estado de São Paulo, através da Secretaria de 
Segurança Pública, objetivando a implantação de pátio unificado para recolhimento de 
veículo, delegando competências estaduais previstas no Artigo 22 da Lei Federal Nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, e dá outras providências), de autoria do Poder Executivo.  
Terminada a leitura, o Sr. Presidente submeteu a matéria à única discussão e votação,  
sendo a mesma aprovada por oito votos, haja vista que o Sr. Presidente se eximiu de votar, 
sem preceder manifestação.  Não havendo mais pauta a ser tratada na presente Ordem do 
Dia, o Sr. Presidente passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL e, conforme livro de 
inscrição, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE 
OLIVEIRA disse que esta é a última sessão ordinária do semestre, lembrando que os 
Vereadores realizaram alguns trabalhos e que também correram atrás de muitos recursos 
para o município, esperando,  o próximo semestre, o quarto desta gestão, seja de muitos 
benefícios para a população. Disse que,  no decorrer deste semestre, vários Vereadores 
expuseram os problemas do trânsito neste município, como falta de sinalização, de faixa de 
pedestres e lombadas que ainda não foram atendidos pela Administração Municipal. 
Lembrando que também foi bastante comentado os problemas relacionados à  Área de 
Saúde, por ser a principal bandeira defendida pelo atual Prefeito e seu vice, os quais 
apresentaram várias propostas em campanha. Questionou se o município realmente 
implantará o PSF – Programa Saúde da Família, dizendo que aguardará para ver, já que o 
atendimento básico está difícil, portanto não terá estrutura suficiente para atender este 
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programa. Quanto aos convênios,  ressaltou a necessidade de realizar uma reunião com o 
Sr. Prefeito Municipal nesta Casa de Leis, para que exponha os convênios perdidos, 
aproveitados e conquistados,  evitando comentários de que há obras embargadas, mas,  a 
cópia do embargo ainda não foi enviada, e outras obras paralisadas com outras 
justificativas. Lembrou que, em reunião realizada em março do ano passado, foi colocada a 
existência de quarenta convênios da Administração passada e dez da atual, contudo, deve 
ter outros convênios conquistados neste período, seja pelo Poder Legislativo ou Executivo, 
portanto, muitos benefícios à população. Disse que, para conseguir informações completas 
acerca dos recursos do FUNDEB, precisou apresentar três requerimentos, cujas respostas 
enviou ao Assessor Contábil desta Casa de Leis, para juntos analisarem os gastos da Área 
de Educação Municipal. Recordou que,  na gestão passada, tanto este quanto o Poder 
Executivo lutaram pela implantação do Centro de Pesquisa que foi montado com os 
materiais e aparelhagens adquiridos, mas,  ao questionar sobre seu funcionamento, obteve 
como resposta que ainda faltam efetivar parcerias. Lamentou esta situação, alertando que 
os materiais podem se deteriorar por falta de uso, portanto, espera que,  na reunião,  o 
Prefeito Adilson esclareça melhor esta situação e dos demais convênios, a fim de discutir 
com a população e melhor atendê-la, evitando realizar projetos que não atendam seus 
anseios.  Disse que tem sido questionado sobre o recurso que será destinado para reforma 
da Praça da Matriz, mas, ainda não teve acesso ao projeto modificado, o que espera, seja 
apresentado no datashow deste Legislativo para que a população também conheça e opine, 
nesta e noutras obras. Ressaltou que tem feito sua parte nesta Casa de Leis, questionando 
e cobrando transparência, porque sempre atribuem culpa à administração anterior, contudo, 
deve-se verificar as falhas daquela para evitar repetição e acertar desta vez, mas, disse que 
parece haver novas falhas das quais não se pode compartilhar. Por fim, dirigiu-se ao Sr. 
Presidente, dizendo que ainda espera a reunião sobre os convênios, ainda que seja 
agendada durante o recesso legislativo.  O VER.  PAULO AROUCA SOBREIRA disse que 
finda um semestre e algumas deficiências ainda perduram, entretanto,  sentiu avanço no 
que se refere às condições das estradas rurais,  ao longo dos últimos dois meses, 
atendendo as Indicações dos Vereadores desta Casa de Leis, esperando que outras sejam 
também atendidas.  Acrescentou que todos os membros deste Legislativo não mediram 
esforços para realizar seus trabalhos, buscando junto à população, os problemas que a 
afeta, direcionando os pedidos às Secretarias Municipais competentes. Enfatizou que o 
maior investimento desta Administração Municipal deve ser voltado aos funcionários, 
capacitando-os e qualificando-os para melhor atender as necessidades, mas também 
melhorar suas condições de trabalho para viabilizar os serviços que realizam. Quanto às 
pendências encaminhadas ao Tribunal de Justiça, disse que estão sendo desenroladas, 
assim como os pedidos para execução, como o caso das obras da Estrada das Pitas, com 
condições inadequadas que ainda persistem sem solução. Assim,  disse que ainda há 
pendências em todas as áreas, contudo, há muito para se colocar em ordem, dos 
problemas herdados de Administrações anteriores. Declarou acreditar que,  no segundo 
semestre deste ano, muitas obras aparecerão para atender os munícipes. Parabenizou 
todos que se empenharam ao longo destes dezoito meses desta gestão, enfatizando que, 
apesar das vitórias, houve perdas, mas ainda são alvo de luta. Também parabenizou os 
Assessores Jurídico e Contábil que se empenharam, estudaram e exararam seus pareceres 
a cada projeto que tramitou nesta Casa de Leis, orientando os Vereadores.  Parabenizou 
ainda os organizadores da Festa do Cambuci, ocorrida no último finald e semana, 
lembrando que este evento movimenta e fortalece os produtores rurais que precisam de 
espaço para expor e vender seus produtos. Por fim, disse que esta cidade é uma estância 
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turística e precisa deste tipo de evento, portanto, parabenizou o Diretor Municipal de 
Turismo, conhecido “Toninho do Senzala”, que se empenhou para sua realização, assim 
como os demais membros da equipe organizadora do evento. O VER. VANDERLON 
OLIVEIRA GOMES diante de tudo o que foi comentado nesta Casa de Leis, referindo-se à 
manifestação do Nobre Colega Paulo, acerca das estradas rurais, embora reconhecendo a 
dificuldade enfrentada pela Prefeitura Municipal,  lembrou que, no dia vinte e nove de 
março, ele e o Nobre Colega Paulo, estiveram reunidos com representantes da Associação 
de Bairro do Ribeirão do Pote e o Sr. Prefeito Municipal,  assumindo compromisso com a 
comunidade de que, na semana seguinte, os maquinários seriam enviados para realizar o 
serviço necessário na estrada. Lamentou que ficou acertado com a comunidade, mas, no 
dia seguinte a esta sessão, completaria dois meses daquela reunião, muito embora a 
máquina foi levada à EMEF do Bairro do Barro Amarelo e de lá à Igreja do Bairro Ribeirão 
do Pote,  nãoa tenderam o compromisso firmado naquela reunião, gerando vários reclamos 
a este orador que agendou aquela reunião em que o Prefeito Adilson assumiu o 
compromisso não cumprido. Informou que contatou o responsável municipal pelas estradas 
rurais, o qual lhe respondeu que ainda nesta semana enviaria a máquina àquela estrada e, 
muito embora o prazo tenha se extrapolado, passaram-se sessenta dias, espera que 
realmente seja verdade porque a estrada está totalmente deteriorada. Quanto às obras da 
Praça da Matriz, citadas pelo Nobre Colega Claudinei,  disse que, constantemente, vem 
recebendo sugestões acerca das mudanças que devem ser feitas. Entretanto, lembrou que, 
quando o Ver. Pedro foi Presidente deste Legislativo, solicitou uma audiência pública com a 
comunidade para discutir o assunto. Esclareceu que a Câmara Municipal não aprova 
reforma de praça e aplicação de convênio, como todos pensam e questionam os 
Vereadores, mas, informou que quem,  de fato,  aprova, é o Conselho Municipal de Turismo, 
motivo pelo qual pediu a realização de Audiência Pública. Entretanto, enfatizou que esta 
audiência deve ser tal qual foi a Festa do Cambuci, bem divulgada, para que a comunidade 
participe, com tempo suficiente para que as pessoas se programem para participar, que seja 
então agendada com antecedência, colocando carro de som na rua para divulgação. 
Acrescentou que a mudança parece simples, mas não é, tanto que a obra feita na lateral da 
escadaria da igreja está parada até agora e, segundo informações, será demolida, o que 
demonstra que depois de feita a obra, se a comunidade questiona, paralisa sem conclusão, 
em prejuízo da comunidade. Enfatizou que o pedido para Audiência Pública foi feito em 
novembro do ano passado e, estando em junho do ano subseqüente, ainda não foi 
marcada, embora há comentários acerca de uma possível licitação para nova reforma e, 
mais uma vez, sem conhecimento da comunidade. Concluiu dizendo que está nesta Casa 
de Leis para representar a população e, tudo o que lhe interessar terá seu apoio. Comentou 
que, neste ano, a Comissão de Saúde, da qual é Presidente juntamente com o Ver. Paulo – 
Secretário e Verª. Deise – Membro, fez um levantamento com relação à conduta de um 
médico da Santa Casa local,  denunciando-o ao CRM - Conselho Regional de Medicina, o 
qual respondeu que está tomando as providências, apurando os fatos e, que o processo 
está disponível caso haja interesse de algum Vereador acompanhá-lo.  Finalizando, o orador 
esclareceu que este fato demonstra que tudo o que passar por esta Casa de Leis não ficará 
arquivado, mas sim, encaminhado para as devidas providências. O VER. SEBASTIÃO 
RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR disse que esteve junto com os Vereadores Angelino, 
Paulo e Sérgio Feliciano, em reunião com representantes dos Bairros do Aterrado e Pedra 
Branca, há duas semanas, discutindo o problema do Aterrado e também do buraco que dá 
acesso à Barragem de Ponte Nova.  Lembrou ainda que, quando a Secretária do Estado 
esteve nesta cidade,  se propôs a resolver o problema do acesso à Barragem de Ponte 
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Nova e a questão da passagem do Aterro, este último, já inserido no Projeto das Várzeas do 
Tietê, mas, é um projeto que demorará tempo e recurso, portanto, deve iniciar apenas no 
próximo ano. Disse que solicitou o início das obras deste projeto por Salesópolis, ao invés 
de começar  por São Paulo, senão esta cidade só verá a obra em 2016. Informou que 
aquela Secretária Estadual solicitou ao Superintendente do DAEE que fizesse um estudo 
para viabilidade do melhoramento da passagem do contorno, haja vista que as águas não 
baixarão tão cedo, assim como que o próprio Estado fizesse a manutenção da estrada. 
Concluiu dizendo que,  se estes dois itens, pauta da reunião com os Deputados Silvio 
Torres e Dr. Gondim, derem resultado, beneficiará a população daquela região,  portanto, 
espera se efetive a solução com a maior rapidez possível. Comentou que o Deputado 
Gondim esteve na Festa do Bairro da Pedra Branca e pode constatar o problema da Estrada 
do Contorno, enfrentado diariamente pelos moradores daqueles arredores, se propondo a 
reforçar ainda mais o pedido para solução. Dirigindo-se ao Sr. Presidente, disse que, 
findando mais um semestre desta gestão, reconhece que todos procuraram fazer sua parte, 
buscando apoio e recursos junto aos seus Deputados para minimizar os problemas 
enfrentados pela população. Nestas oportunidades também os Vereadores reconhecem 
aqueles que estão comprometidos com Salesópolis, ajudando através de apresentação de 
Emendas Parlamentares, a fim de minimizar os problemas orçamentários do município, 
portanto, acredita que o próximo semestre será de colheita, inclusive no que refere-se à 
Regularização Fundiária, com a entrega de escrituras de três ou quatro loteamentos,  
resultado das viagens do Chefe do Poder Executivo a São Paulo, respondendo assim os 
questionamentos acerca das ausências do Prefeito Municipal no Gabinete, muito embora 
esteja sempre na Prefeitura Municipal, pois não se pode esperar dele, hábitos que nunca 
teve,  como freqüentar lanchonetes, padarias ou botequins, alvo de cobrança de muitos 
munícipes.  Ressaltou ainda que o Prefeito Adilson está correndo mais do que deveria,  
“passando o chapéu nos gabinetes”, para colher frutos nos próximos meses. Concordou 
com o Chefe do Poder Executivo, acreditando que, se estivesse sentado, não colheria o 
resultado do que plantou. Por fim, dirigiu-se ao Sr. Presidente, parabenizando o Deputado 
José Mentor – PT, que vem abrindo as portas de Brasília para Salesópolis, liberando uma 
máquina para manutenção das estradas rurais, bem como disponibilizando mais de dois 
milhões de reais para este município que sofre com o reduzido orçamento,  e poderá aplicá-
lo na pavimentação, saúde ou até educação. Reiterou que a Administração atual está 
lutando e acredita que, até o próximo ano, cinqüenta loteamentos serão regularizados e as 
escrituras entregues à população. Por fim, disse que tem esperança de uma boa colheita 
para o próximo semestre, quando a população reconhecerá o trabalho que vem sendo feito.  
Não havendo mais oradores inscritos,  o SR. PRESIDENTE leu a MOÇÃO DE APOIO 
encaminhada através do OFÍCIO Nº 252 da Câmara Municipal de Santa Branca, que segue 
transcrita: “Mônica de Fátima Dias Nunes Lemes, Helton Fábio de Souza, Alexandre Teles 
Porto e Hélcio Luiz Castello de Moraes Filho, na qualidade de Vereadores, infra-assinados. 
Considerando que a Barragem do Paraitinga, localizada no Município de Salesópolis, cujo 
processo de licenciamento ambiental representou um marco e conquista para a sociedade, 
sendo que, em setembro de 1998, após anos de grandes lutas, foi aprovada pelo Conselho 
Estadual de Meio Ambiente e dentre as exigências consta o Plano de Desenvolvimento 
Sustentável. Considerando que o Município de Salesópolis, reconhecendo o valor ambiental, 
social e econômico para a região, criou, através do Plano Diretor Participativo, Lei 
Complementar 03/2007, o “Parque de Paraitinga”, que visa o uso sustentável da represa e 
de seu entorno, definindo os parceiros públicos para sua gestão e. Considerando ainda que 
atualmente a barragem encontra-se a mercê dos depredadores e vândalos, que vem 
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promovendo toda sorte de degradação ambiental. Requerem, nos termos regimentais, que 
seja consignada em nossos trabalhos uma MOÇÃO DE APOIO à efetivação do PARQUE 
DO PARAITINGA no município de Salesópolis, com ciência deste documento, após 
aprovação em Plenário, aos órgãos estaduais de proteção ambienta, à Prefeitura e Câmara 
Municipal de Salesópolis, bem como à Associação Unidos para o Desenvolvimento 
Sustentável dos Moradores do Entorno do Paraitinga – UDSMEP.” Em seguida, divulgou os 
CONVITES: da UNITAU – para a cerimônia de posse para os Cargos de Reitor e Vice-Reitor 
para o quadriênio 2010-2014, no próximo dia três de julho, às dez horas, no Fabelle Buffet 
em Taubaté; do Fundo Social de Solidariedade – para o Subimpério do Divino Espírito 
Santo, no próximo dia dois, às quinze horas; da EMEI “Freire” – para o 3º Subimpério do 
Divino Espírito Santo, no dia vinte e nove deste mês, às nove horas. Por fim, lembrou que 
esta é a última sessão ordinária do semestre, iniciando o recesso legislativo no dia primeiro 
de julho e terminando no dia trinta e um do mesmo mês, portanto,  de acordo com o 
Regimento Interno,  a próxima sessão ordinária será apenas no dia dois de agosto, embora 
o Plenário possa ser convocado extraordinariamente a qualquer momento, em havendo 
motivo plausível e de interesse público. 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 28 de Junho de 2010. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  : 
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
02 de Agosto de 2010.  
 
 
  


