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               ATA DA 20ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 09 de Agosto de 2010 - 2º Período da 15ª Legislatura. Aos 
nove dias do mês de Agosto do ano dois mil e dez, no edifício sede deste Poder Legislativo, 
realizou-se a Vigésima 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 a ausência da Verª. Deise Aparecida Corrêa Duque e presença dos demais 
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 1.103/10, encaminhando 
o PROJETO DE LEI Nº  023/10 –  (Dispõe sobre autorização para efetuar, em caráter 
excepcional e emergencial, repasse financeiro à Santa Casa de Misericórdia “Frederico 
Ozanan”, para saldar dívidas pendentes e dá outras providências) – desp.: Aguarde-se os 
pareceres das comissões competentes; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito 
Municipal Nºs:  091 – Prestar informações acerca do Programa Padaria Artesanal: 1) Qual o 
valor total do recurso liberado para execução do referido programa; 2) Quantas pessoas 
foram inscritas; 3) Onde este programa vem sendo desenvolvido e por quê nesse local; 4) 
No caso de estar paralisado, informar os motivos e a previsão de retomada, bem como a 
localização dos maquinários pertinentes, do Ver. Claudinei José de Oliveira;  e 092/10 – 
Enviar cópia dos protocolos de encaminhamento dos documentos necessários à liberação 
dos recursos destinados ao Centro de Fisioterapia,  para serem apresentados aos 
assessores do Deputado Federal Valdemar Costa Neto,  autor da Emenda Parlamentar, dos 
Vers. Claudinei José de Oliveira e Angelino Rodrigues – desps.: Aprovados, encaminhe-se; 
MOÇÕES DE CONGRATULAÇÕES Nºs 003  – ao CENTRO ESPÍRITA HUMILDADE, pela 
realização da 6ª NOITE DE INVERNO, no último dia 31 de julho, um evento cultural que visa 
reconhecer e dar destaque aos talentos da música, teatro e dança desta cidade, e angariar 
fundos para as obras sociais dessa importante entidade; e 004/10 – para a ESCOLA 
ESTADUAL PROFESSORA OLGA CHAKUR FARAH, por seu quadro docente e discente, 
bem como de seus funcionários que,  mais uma vez, colocaram a nossa cidade em 
destaque na prova do ENEM/2009, ambas do Ver . Vanderlon Oliveira Gomes e outros – 
desps.: Aprovadas, encaminhe-se;  INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  
171 – Determinar ao setor competente, as gestões necessárias para dotar a EMEF Mestra 
Henriqueta das obras estruturais que dêem acessibilidade e maior conforto aos alunos 
portadores de necessidades especiais;  172 – Incluir o Km 87,75 da Rodovia Mogi-
Salesópolis, Bairro Capela Nova, no projeto que beneficiará esta cidade com a construção 
de trinta pontos de ônibus, ambas do Ver. Pedro da Fonseca; 173 – Incluir no cronograma 
das obras que serão realizadas nas ruas desta cidade, a troca de pavimento na Travessa 
Ormando Candelária, atualmente, de paralelepípedo; 174 – Interceder junto à Empresa 
Bandeirante Energias do Brasil, objetivando incluir nos projetos de iluminação que 
atenderão as ruas e bairros desta cidade, a colocação de luminária nas proximidades do Nº 
27 da Rua José Maria Pereira de Souza, Bairro Totozinho Cardoso, ambas do Ver. 
Claudinei José de Oliveira; 175 – Interceder junto às empresas de transporte coletivo 
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intermunicipal Júlio Simões, EMTU e Litorânea, objetivando a afixação de painel informativo, 
nos arredores da antiga Rodoviária Municipal, com os horários das linhas de ônibus e vans, 
e seus respectivos destinos e percursos; 176 – Interceder junto à Empresa Bandeirante 
Energias do Brasil, objetivando a colocação de uma luminária no poste localizado na Rua 
José Vitor Ribeiro, em frente a passarela recém-construída sobre o Rio Paraitinga, a fim de 
melhor iluminá-la; e 177/10 – Interceder junto à EMTU, objetivando o cumprimento das 
exigências legais relativas ao transporte coletivo por vans, especialmente, no que se refere 
ao limite de velocidade e excesso de passageiros, todas do Ver. Paulo Arouca Sobreira  – 
desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente.  Terminada  a  leitura,  o  Sr. Presidente 
concedeu a  palavra  aos  Nobres Edis inscritos.  O VER.  PEDRO DA FONSECA iniciou 
dizendo que o Sr. Prefeito lhe contou que, em breve, haverá lousa digital e livro para leitura 
em braile e audiolivro na Biblioteca Municipal, contudo, nesta data, apresenta a Indicação Nº 
171 diante da carência da escola,  para atender os alunos portadores de necessidades 
especiais que enfrentam tantas dificuldades. Também justificou sua Indicação Nº 172, 
dizendo que nas proximidades do Km 87,75 há mais de vinte famílias, além de outros 
usuários do transporte coletivo, que reivindicam o abrigo no ponto de ônibus.  O VER. 
CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA reportou-se, inicialmente, ao seu Requerimento Nº 91, 
justificando que o apresentou porque quer saber o valor que o município já recebeu para o 
Programa Padaria Artesanal e os beneficiados  com o emprego deste recurso. Em seguida, 
parabenizou o Nobre Colega Pedro,  pela Indicação Nº 171, acrescentando que há 
legislação pertinente mas, ainda assim, além da escola citada por ele, há outros 
departamentos municipais que não dispõem de acessibilidade aos portadores de 
necessidades especiais. Dirigindo-se àquele Colega, informou que uma parcela do recurso 
liberado através do FUNDEB pode ser aplicado em manutenção e benfeitoria de prédios 
públicos e, considerando que há recurso disponível, basta a Administração Municipal 
atender o solicitado. Justificou oralmente sua Indicação Nº 174, lembrando que, no tocante 
à iluminação pública, vários Vereadores vêm solicitando à diversos lugares, a fim de garantir 
a segurança dos jovens que estudam à noite, que se encontram amedrontados, assim 
como, seus pais preocupados, com a proliferação de drogas nesta cidade. Disse acreditar 
seja necessária uma política pública mais forte para conseguir a iluminação nos bairros 
desta cidade,  sejam eles regulares ou não. Também justificou o Requerimento Nº 92 que 
apresentou com o Colega de Partido Angelino,  acrescentando que,  há dois anos e meio,  
reivindicaram um recurso para a construção de novo prédio para o Centro de Fisioterapia,  
em local de melhor acesso,  o conseguiram em 2008, mas,  passado um ano e sete meses,  
a obra não iniciou. Disse ainda que cobrou do Sr. Prefeito o envio de um documento faltante  
e este lhe respondeu que já o enviou por São Paulo,  mas sabia que não tinha chegado em 
Brasília, contudo, disse que se fosse ele, o teria levado em mãos, já que constantemente o 
Prefeito Adilson viaja para lá.  Acrescentou,  por fim,  que requer a cópia do protocolo 
porque quer ter a consciência do dever cumprido e assim ver a Emenda concretizada.  O 
VER. PAULO AROUCA SOBREIRA iniciou dizendo que dois,  dos seus três trabalhos 
apresentados nesta data,  referem-se à transporte coletivo,  cuja segurança necessária não 
vem sendo garantida ao usuário. Reportando-se à Indicação Nº 177,  disse que há muito 
descaso com relação ao excesso de velocidade e de passageiros, ambas situações que 
colocam em risco a vida dos cidadãos, pagadores de impostos e que têm direito à 
transporte digno, o que não vem sendo cumprido pelas vans. Enfatizou que as vans devem 
ser fiscalizadas com rigor, a fim de que as leis de trânsito sejam cumpridas, contudo, 
atualmente, os usuários são expostos à riscos constantes. Justificou também sua Indicação 
Nº 175, a qual apresentou atendendo reclamos dos usuários do transporte coletivo que 
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desconhecem os horários de partida e chegada dos ônibus e vans destinados a Mogi das 
Cruzes, Caraguatatuba e Santa Branca. Por fim, justificou sua Indicação Nº 176, 
esclarecendo que a luminária beneficiará especialmente os estudantes do período noturno.  
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 17, COSPES Nº 14 e CFO Nº 32 relativos ao PROJETO DE LEI Nº 
021/10 (Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar Convênio com o Estado de São 
Paulo, por intermédio da Secretaria Estadual da Educação, objetivando a aplicação do 
SARESP nas escolas municipais e dá outras providências), e CJR Nº 18 e CFO Nº 31/10 
relativos ao PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 02/10 (Dispõe sobre reajuste salarial ao 
Pessoal da Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis e dá outras 
providências). Terminada a leitura, o Sr. Presidente colocou em única discussão o 
PROJETO DE LEI Nº 021/10 (Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar Convênio 
com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria Estadual da Educação, 
objetivando a aplicação do SARESP nas escolas municipais e dá outras providências).  O 
VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES declarou seu apoio à matéria por considerá-la 
muito importante para que todos saibam como está a educação municipal, pois, através do 
SARESP é possível obter um diagnóstico para resolver os problemas apresentados. 
Finalizando,  disse ainda que a aprovação deste projeto não gerará custos à Municipalidade, 
portanto, não há motivos para não apoiá-lo. Ninguém mais se manifestando, foi o referido 
projeto submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade dos presentes, ou seja, oito 
votos, dada a ausência da Verª. Deise Aparecida Corrêa Duque. Em seguida e concluindo a 
pauta, o Sr. Presidente colocou em única discussão o PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 
002/10 (Dispõe sobre reajuste salarial ao Pessoal da Câmara Municipal da Estância 
Turística de Salesópolis e dá outras providências). O VER. VANDERLON OLIVEIRA 
GOMES esclareceu  que esta Casa de Leis cometeu uma falha quando da aprovação do 
projeto de reajuste salarial aos funcionários da Prefeitura Municipal,  pois não reparou que 
estava aprovando índice superior ao então concedido aos funcionários deste Legislativo. 
Esclareceu que este projeto é de autoria da Mesa Diretora e, embora considerando sua 
apresentação tardia,  por culpa de todos Vereadores, alertou para a necessidade de 
lembrar, das próximas vezes,  ao apreciar um projeto de lei destinado aos servidores 
municipais,  que os funcionários da Câmara Municipal também são servidores.  Ninguém 
mais se manifestando, foi a referida matéria submetida à votação, sendo igualmente a 
anterior,  aprovada por unanimidade dos presentes. Não havendo mais matéria a ser 
apreciada na presente Ordem do Dia, o Sr. Presidente passou para a EXPLICAÇÃO 
PESSOAL. Neste momento, o Ver. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior requereu 
um minuto de silêncio pelo passamento do jovem Caíque Franco Ribeiro, filho do 
funcionário municipal e Advogado Dr. Osmail Ribeiro e da Professora e Bióloga Solange 
Wuo. Deferido o requerimento, o Sr. Presidente retomou os trabalhos e, conforme livro de 
inscrição, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE 
OLIVEIRA,  considerando a presença de grande número de jovens na sessão, pediu licença 
ao Sr. Presidente para explicar-lhes o funcionamento da sessão. Explicou que a primeira 
parte se refere ao Expediente, ocasião em que são lidos os documentos encaminhados pelo 
Sr. Prefeito Municipal e os apresentados pelos Vereadores, requerendo informações, 
apresentando sugestões e propostas e, cada Vereador se inscreve e dispõe de dez minutos 
para defender suas propostas e discuti-las. Na segunda parte, denominada Ordem do Dia,  
são votados os projetos, conforme ocorreu nesta data com o projeto de lei apresentado pelo 
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Poder Executivo e projeto de resolução apresentado pela Mesa Diretora desta Casa de Leis, 
nesta fase os Vereadores também dispõe de tempo para discutir a matéria que depois é 
votada, sendo aprovada ou rejeitada. E na terceira parte denominada Explicação Pessoal,  
os Vereadores podem colocar suas idéias, expondo as respostas dos requerimentos que 
apresentaram, bem como se solidarizando com as situações que vem ocorrendo neste 
município. Concluiu dizendo que julgou necessário este esclarecimento para que todos 
possam acompanhar a sessão, sabendo o que vem ocorrendo, esperando com isso, que a 
juventude sempre se faça presente nesta Casa de Leis, expondo suas idéias e 
acompanhando o trabalho dos Vereadores que têm a função de fiscalizar, legislar e 
denunciar, propondo melhorias e requerendo informações, além de apresentar moções de 
parabenização ou protesto. Reportando-se à sua manifestação da sessão anterior, acerca 
da obra que vem sendo realizada no Posto de Saúde da área central, disse que foi colocada 
a placa com o valor da reforma, que é cento e cinqüenta mil reais. Acrescentou que pedirá 
informações acerca do que vem sendo realizado para poder fiscalizar a obra, contudo, 
agradece o Poder Executivo por afixar a placa, dizendo que ela vem gerando comentários 
populares, inclusive de que, ao invés de construir salas,  será construída garagem. Quanto à 
proliferação de ratos na cidade,  disse que a Prefeitura Municipal informou que estava 
distribuindo panfletos e tomando outras providências, entretanto, conversando com várias 
pessoas, ninguém os recebeu, nem notou melhora acerca do problema, portanto, cobrará 
outras medidas para sanar este problema de saúde pública. Com relação à quadra esportiva 
do Bairro Totozinho Cardoso, disse ter tomado conhecimento de que será quebrada 
novamente, portanto, questionará para saber os motivos e se a informação é verídica. 
Quanto à Pista de Skate, informou que, de acordo com um documento recebido,  o recurso 
para sua construção ainda não foi liberado porque a Prefeitura Municipal mudou o local da 
construção. Sendo assim, desde que apresentou o pedido, atendendo um grupo de 
skatistas,  no final de 2008,  a Emenda para liberação do recurso está paralisada, atrasando 
a assinatura do convênio. Solidarizou-se com a família do jovem Caíque, lamentando que 
mais um jovem se vai, mas, na sua forma de pensar, cumpriu sua missão na Terra e deve 
estar num local melhor que este, pedindo a Deus que conforte o coração dos seus pais 
Solange e Osmail, este último integrante da Comissão Especial formada para reforma da Lei 
Orgânica. Também pede que sejam confortados seus avós, Sr. João Souza e Dona Ana 
Wuo, mas, espera que todos possam trabalhar em prol da juventude para evitar acidentes 
como o ocorrido com o jovem Caíque. Referindo-se ao projeto de lei propondo a majoração 
no valor do repasse mensal para a Santa Casa local, enfatizou que não tem nada contra, 
mas quer um esclarecimento sobre os gastos, as necessidades e a forma de ajudar a 
resolver o problema. Alertou acerca dos inúmeros comentários de que “querem fechar a 
Santa Casa”, enfatizando que ninguém quer fechar nada, apenas conhecer a realidade. 
Lembrou que é Vereador há vários mandatos, portanto, os interessados devem verificar nas 
atas para saber suas decisões em favor de aumento de repasse e outros, objetivando 
sempre um melhor atendimento aos munícipes. Enfatizou que os Vereadores precisam do 
balanço real em mãos,  para conhecer para que e como é utilizado o recurso,  saber como 
serão cumpridas as metas estabelecidas, evitando que entidades e demais órgãos desta 
cidade se afundem em dívidas. Por fim, informou que tramita nesta Casa de Leis dois 
projetos de lei direcionados á Santa Casa local, um dispondo sobre um repasse único no 
valor de cento e vinte mil reais, e outro para majoração do repasse mensal, de noventa para 
cento e vinte mil reais, portanto, para deliberá-los, será necessário ter informações a fim de 
tomar a melhor decisão possível, para que a população seja melhor atendida na saúde e em 
outras áreas, motivo pelo qual os Vereadores sempre brigam, pelas coisas claras, 
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estabelecidas, fixadas e passadas à toda sociedade. O VER.  PAULO AROUCA 
SOBREIRA disse ”pretendo esclarecer a origem do ser humano que vem, procura e se 
encaminha. Busca-se a condição mínima para educar, criar, ensinar e são diversas etapas 
na vida de um jovem que, às vezes, no decorrer da sua jornada, encontra uma série de 
dificuldades, as quais precisam, não só da educação no lar, mas, o acompanhamento de 
professor, amigo e colega. Os jovens de hoje, enfrentam diversas situações, uma dura 
realidade, como a de não ter uma perspectiva de vida, tendo que ajudar em casa e assim, 
busca solução, motivo pelo qual o governo implanta vários programas para melhorar a 
condição dos jovens, mas até que ponto estes programas chegam aos jovens e lhes são 
aplicados?  Não acredito que atinja vinte por cento deles, fazendo com que os jovens fiquem 
à mercê da família que se empenha em educá-lo dentro das possibilidades financeiras, mas 
sempre buscando uma melhoria de vida. O jovem de hoje, advém de três palavras que, ao 
longo da vida, vai buscar: origem, objetivo e oportunidade, mas, nem sempre, seus objetivos 
são concluídos, ficando no meio do caminho por falta de apoio e orientação. Atualmente, há 
no município, uma rede complexa que procura orientar os jovens, haja vista, que a maioria 
dos educadores se empenham, ao máximo, a fim de prepará-los à enfrentar qualquer coisa 
no que se refere à estudo, mas, para enfrentar a adversidade, há que se questionar se é a 
família, a escola ou o trabalho. Talvez,  seja o conjunto de situações que, ainda que ciente 
de todas situações, não está preparado, portanto, cabe aos que buscam uma 
complementação para isso, buscarem  uma diferença para eles. Tenho filhos e sei das 
dificuldades que enfrentam com a falta de oportunidade de trabalho nesta cidade, sendo 
obrigados a buscar o mercado de trabalho fora daqui, colocando-se em competição eterna. 
Dez por cento da população local busca emprego fora, restando aos demais noventa por 
cento, após várias tentativas, buscar oportunidades como os primeiros. Enfatizou que há 
diversos fatores neste município que contribuem para esta situação, como por exemplo,  os 
impedimentos para instalação de indústria, portanto, não apenas de água se sobrevive, 
necessitando de programas melhor direcionados aos jovens, assim como implantação de 
escolas técnicas para que se qualifiquem e comecem a trabalhar para tentar a formação em 
curso superior.  Acredito que ainda existe uma distância muito grande para contentar os 
jovens, a fim de que tenham condição social igualitária, porque os que têm dinheiro podem 
estudar em qualquer faculdade, mas, a grande maioria, disputa uma vaga com outros 
trezentos ou quinhentos mil para conseguir um emprego. Para evitar que os jovens 
busquem outros caminhos, primeiramente depende da educação que recebe da família, 
depois da escola e das oportunidades que surgem. Considerando que as duas primeiras 
existem, conclui-se que falta a oportunidade, necessitando de programas estadual ou 
federal, que garantam maiores oportunidades aos jovens desta cidade. Existem alternativas 
que não chegam para Salesópolis, talvez por falta de empenho, esforço ou engajamento 
maiores,  e que,  atualmente,  Salesópolis tem uma ONG, mas,  no futuro,  deverão ter 
outras para garantir mais oportunidades, assim como deverão ter outras empresas para 
gerar novos empregos. É difícil exigir e buscar, porque ao longo dos anos, sempre se 
dependeu de outros que estão em Brasília ou no Governo e fora, portanto, embora os 
Vereadores consigam emendas para beneficiar as situações emergenciais nas áreas de 
saúde, educação e transporte, ainda ficam pendentes as propostas preventivas nas áreas 
de saúde, educação, trabalho e esporte, portanto, envolve desde uma quadra a um campo, 
de um posto de saúde a um hospital. Enquanto não conseguir programas preventivos, o 
problema vira uma bola de neve, sanando a dor e não curando, como um câncer em que 
não se resolve o problema, apenas utiliza-se de remédio para passar um pouco a dor. 
Portanto, o objetivo político de todos aqueles que se candidatam a uma vaga aos cargos de 
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Deputado, Senador, Governador ou Presidente, deve ser direcionar a visão à prevenção." 
Por fim, disse que, todos devem ter uma consciência melhor de voto, devem apoiar aqueles 
candidatos que tenham esta visão, não os que aparecem apenas no período eleitoral, 
sonhadores, enganadores e ilusionistas.  O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES disse 
que Salesópolis tem disponível muita água,  mas, questionou o que se vem fazendo para 
explorar as represas. Comentou que, no ano passado, trabalhou no objetivo de implantar o 
Projeto Navega São Paulo nesta cidade,  a fim de beneficiar os jovens e, embora o Nobre 
Colega Sebastião tenha lhe informado que o projeto está aprovado e tenha empresas 
dispostas à patrocinar, enfrenta-se problemas para sua implantação. Concordou com o 
orador que o antecedeu com relação à necessidade de escolher as pessoas certas, 
entretanto, questionou o que faz o governo atual, diante dessa situação em que o projeto já 
está aprovado,   beneficia os jovens,  Salesópolis é grande produtora de água, mas não é 
implantado. Lembrou que, no ano passado, enfrentou uma luta junto à Administração 
Municipal com relação à coleta seletiva e, na oportunidade, discutia-se o problema 
ambiental e social, mas, ainda assim, o recurso foi perdido e o município paga caro para 
levar o lixo no Aterro de Itaquaquecetuba. Disse que isso demonstra o quanto é difícil 
desenvolver um trabalho preventivo, pois não enxergam o problema antes de aparecer. 
Retornando sobre a questão dos produtos recicláveis, lembrou que foi perdida uma verba no 
valor de cem mil reais por falta da contrapartida, mas, hoje, o custo do transporte é muito 
maior e não beneficia ninguém, o que seria evitado se tivessem enxergado tal situação 
antes. Enfatizou a necessidade de instalar lixeiras nesta cidade, comentando ter tomado 
conhecimento de que alguns turistas pediram a uma comerciante para jogar o lixo de suas 
mãos no seu ponto comercial, porque não viram outra opção. Sugeriu uma parceria com o 
comércio local, como por exemplo, cada comerciante colocar uma lixeira na rua e no final do 
dia recolhê-la, a fim de evitar sujeira e amenizar o problema. Reportando-se aos vendedores 
ambulantes desta cidade, disse que muitos lhe perguntaram por que a Prefeitura local aceita 
que venham vendedores de outras cidades, vender seus produtos a população local e nada 
acontece, enquanto os daqui são penalizados, o que demonstra que estão “andando na 
contramão”.  Quanto à idéia de fechar a Rua XV de Novembro na última “Quinta Feira de 
Mês”,  disse acreditar que o responsável não pensou no problema que causaria,  em 
especial,  aos transportadores escolares e entregadores, com destaque aos motoristas de 
veículos de grande porte. Comentou que houve caso de motorista que se viu obrigado a 
manobrar o ônibus próximo à torre,   face ao engarrafamento ocorrido na área central. Disse 
que conversará com os comerciantes da cidade para ver se apóiam sua proposta de mudar 
a feira para um local que não prejudique a população, muito embora acate a decisão se, de 
comum acordo, decidirem que deve se manter onde é atualmente realizada, mas espera 
que seja melhor planejada para evitar os transtornos ocorridos na última feira. Comentou 
que, no dia seis de maio, encaminhou requerimento ao Sr. Prefeito Municipal, requerendo 
que contatasse o Prefeito do Município vizinho de Santa Branca, para agendar uma reunião 
a fim de discutirem a situação da estrada que liga ambos municípios. Em resposta, o Sr. 
Prefeito informou que vem fazendo algumas gestões para resolver o problema que pertence 
àquele município, todavia, lembrou que se o problema se agravar e prejudicar o trânsito, 
Salesópolis será diretamente afetada, seja no transporte comum ou coletivo,  com maiores 
prejuízos aos ônibus da Litorânea e àqueles que fazem o escoamento de madeira para a 
Empresa Votorantim, instalada em Jacarei, entre outros. Disse que o Prefeito Adilson ainda 
informou que já realizou três audiências com representantes dos órgãos estaduais, sendo 
uma com o Secretário de Transporte, seu Secretário Adjunto e com o Superintendente do 
DER, mas ainda está estudando uma forma de resolver o problema. Entretanto, sugeriu que 
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esta Casa de Leis articule junto à Câmara Municipal daquela cidade, a fim de unir forças e 
apresentar a reivindicação junto ao Governo do Estado. O orador acredita que, diante do 
período eleitoral, será difícil agendar reunião, mas, os Vereadores devem continuar com  a 
preocupação e o trabalho para mostrar os riscos a que estão expostos os usuários da 
referida estrada. Finalizou ressaltando que, por sua vez,   contatará os membros da 
Comissão de Obras da Câmara Municipal de Santa Branca, convidando os Nobres Pares 
para acompanhá-lo ou apresentar sugestões para serem levadas aos órgãos competentes, 
fortalecendo ainda mais este trabalho,  na tentativa de solucionar o problema. O VER.  
SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR enalteceu a iniciativa da Professora Ana 
Lourenço, por incentivar a participação e acompanhar os estudantes às sessões desta 
Câmara Municipal, sendo um exemplo de cidadania. Ressaltou a importância da 
participação de todos para conhecerem o funcionamento do Legislativo Municipal, abrindo 
espaço ainda para exporem aos Vereadores suas idéias e problemas enfrentados no dia-a-
dia. Dirigindo-se aos jovens, disse que as portas dos gabinetes dos Vereadores estarão 
sempre abertas a eles,  lembrando ainda daqueles que acompanham a sessão pela internet, 
que têm assim mais uma opção disponibilizada aos interessados em acompanhar o trabalho 
desta Casa de Leis. Reportando-se à manifestação do orador que o antecedeu, acerca das 
condições da rodovia que liga este ao município de Santa Branca, disse que fez gestões 
junto aos Vereadores daquele município, propondo ainda a apresentação de uma moção de 
apoio a fim de fortalecê-los na luta. Informou que esteve na festa do Bairro da Capelinha 
daquela cidade, quando encontrou com o seu Prefeito Municipal, quem informou que já 
encaminhou vários documentos ao Governo do Estado solicitando melhorias, mas que 
recebeu seu pedido com descaso. Entretanto, o orador concluiu essa conversa dizendo que 
deu a entender que o caso foi enviado à pessoa errada. Enfatizou a necessidade de 
provocar uma situação para que as obras de melhoria na referida rodovia sejam 
conquistadas, sendo necessária a união de ambos Poderes Legislativos, porque embora o 
problema pertença àquele município, reflete diretamente neste. Dirigindo-se ao Sr. 
Presidente, solicitou-lhe agendar uma reunião com o Chefe do Poder Executivo a fim de 
expor os vários problemas expostos nesta data, para que também participe da solução. 
Ressaltou a necessidade de discutir também nesta reunião, a questão da cobrança da CIP – 
Contribuição para Iluminação Pública,  a fim de que os Vereadores levem aos munícipes a 
realidade dos fatos e possam resolver os problemas da iluminação pública que vem 
crescendo  a cada dia. Comentou que o Nobre Companheiro de Partido – Ver. Paulo, já 
expôs vários casos que ocorrem na cidade e, embora disponham dos recursos do DADE 
para esta finalidade, é necessário definir a medida a ser adotada para contemplar um 
projeto mais amplo e solucionar o problema de iluminação que vem se agravando. Não 
havendo mais oradores inscritos o Sr. Presidente lembrou que, na próxima sessão desta 
Casa de Leis, o Provedor da Santa Casa local deverá participar,  esclarecendo a situação 
financeira aos Vereadores. Atendendo solicitação do Nobre Vereador Claudinei – Presidente 
da Comissão Especial para Reforma da Lei Orgânica, comunicou que as reuniões 
acontecem todas as segundas-feiras, das quatorze às dezesseis horas, e permanece aberta 
às sugestões da população em geral. 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 09 de Agosto de 2010. 
 
PRESIDENTE : 
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1º SECRETÁRIO  : 
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
16 de Agosto de 2010.  
 
 
  


