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               ATA DA 24ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 13 de Setembro de 2010 - 2º Período da 15ª Legislatura. Aos 
treze dias do mês de Setembro do ano dois mil e dez, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Vigésima Quarta 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, realizada no dia trinta de 
agosto, haja vista que, no dia seis de setembro,  foi decretado ponto facultativo, portanto, 
não houve sessão ordinária.  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: OFÍCIO Nº 
509/10 do Poder Executivo, requerendo a retirada do 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.: Arquive-se, Plenário ciente; PROJETO DE LEI Nº 024/10 (Dispõe e 
regulamenta na Estância Turística de Salesópolis a atividade profissional de “mototáxi” e de 
“motoboy” e dá outras providências), de autoria do  Ver. Sebastião Rodrigues de Campos 
Júnior e outros – desp.:  Às Comissões de Justiça e Redação, de Obras e Serviços Públicos 
e de Finanças e Orçamento; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  
104 – Informar se o Secretário Municipal de Obras e/ou o Departamento de Engenharia do 
Estado já dispõem de algum laudo com relação aos bloquetes da Rua Domingos Freire de 
Almeida, que estão se soltando ou afundando, do Ver. Pedro da Fonseca;  105 – Informar 
quem são os funcionários, com suas respectivas áreas, que compõem a comissão para 
elaboração o Plano de Carreira da Prefeitura Municipal,  como está o andamento dos 
trabalhos desta comissão e qual a data prevista para o envio do projeto de lei pertinente 
para deliberação nesta Casa de Leis, do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes; 106 – Informar 
quais associações receberam ou recebem recursos da Administração Municipal neste 
exercício de 2010, os respectivos valores repassados, se o Conselho Municipal pertinente 
aprovou tais repasses, a origem dos recursos que são repassados, e enviar relatório ou 
plano de trabalho das beneficiadas, justificando tais repasses; 107 – Informar se a Quadra 
Coberta do Bairro Fartura foi embargada judicialmente e, em caso positivo, enviar cópia do 
embargo, em caso negativo, informar o motivo, bem como se as passarelas que a 
Administração Municipal vem construindo sobre o Rio Paraitinga, na área central, contam 
com outorga ou licença ambiental e, em caso positivo, enviar cópia documental, em caso 
negativo, informar por quê; e 108/10 – Prestar as informações e encaminhar os documentos 
relacionados: 1) Qual empresa será responsável pela execução das obras, com seus 
respectivos valores, origem dos recursos, prazo para início e término, 2) Quem é o 
funcionário da Administração Municipal designado para vistoriar e acompanhar tais obras, 3) 
Por quê, ao invés de distribuir comunicado, ou concomitantemente, até o momento, não 
foram afixadas as placas informativas destas obras, conforme determina a lei, e 4) Cópia 
dos respectivos projetos, planilhas e licenciamentos ambientais, todas do Ver. Claudinei 
José de Oliveira  – desps.: Aprovados, encaminhe-se;  MOÇÃO Nº 005/10 – DE 
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CONGRATULAÇÕES para o Dr. PEDRO UBIRATAN ESCOREL DE AZEVEDO, DD 
Secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo pelo excelente trabalho que vem 
desenvolvendo à frente dessa importante Secretaria de Estado atendendo com presteza as 
reivindicações apresentadas relativas ao licenciamento de energia elétrica neste município, 
do Ver. Claudinei José de Oliveira e outros – desp.: Aprovada, encaminhe-se;  INDICAÇÃO 
Nº 190 - Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal,   interceder junto à Empresa Bandeirante 
Energias do Brasil, objetivando a colocação de uma luminária em frente ao Nº 141 da Rua 
Bela Vista, área central desta cidade, do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes;  191 – Informar 
oficialmente a Empresa Bandeirante Energias do Brasil, que a Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente dispensa qualquer tipo de licença ambiental para ligações residenciais, bem como 
que, aproveite o ensejo para exigir da referida concessionária, tratamento igualmente 
dispensado aos demais municípios do Estado, ou seja, atender os pedidos para ligações 
residenciais, sem exigir licença ambiental, do Ver. Claudinei José de Oliveira; 192 – 
Interceder junto a Empresa Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a poda das árvores 
localizadas no trecho da Rua Expedicionário Abílio dos Passos, entre a Rua XV de 
Novembro e a Avenida Professor Adhemar Bolina, do Ver. Pedro da Fonseca;  193 – 
Determinar ao setor competente, realizar drenagem na Rua Ademar da Silva, Vila Bragança,  
do Ver. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá;  194 – Interceder junto à Empresa SA Paulista, 
objetivando a colocação de guias e sarjetas no trecho entre a Rua Ferdinando Jungers e a 
rua que liga a Escola Estadual Vereador Elisiário Pinto de Moraes, dos Vers. Sérgio 
Aparecido Feliciano de Sá e Angelino Rodrigues;  195 – Determinar ao Setor de Obras, 
designar funcionários com a máquina retro-escavadeira para desobstrução do Rio Peroba, 
dos Vers. Angelino Rodrigues e Sérgio Aparecido Feliciano de Sá; e 196/10 – Fazer gestão 
junto aos órgãos competentes, objetivando a instalação de um BANCO 24 HORAS nesta 
cidade, do Ver. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior – desps.: Encaminhe-se, lidas no 
Expediente; COMUNICADOS sobre a liberação de recursos financeiros para este município:  
do Ministério da Educação -  no valor de R$ 49.433,07, referente a 5ª Quota do FNDE - 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação , emitido em Junho/2010;  nos valores de 
R$ 2.001,60 e R$ 312,00, ambos referentes a primeira parcela do Programa PDDE 
destinados à Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal de Educação Infantil 
Professores Maria Aparecida Biasoli; nos valores de R$ 2.058,70,  R$ 302,50,  R$ 605,00 e 
R$ 521,00, todos referentes a primeira parcela do PDDE destinados à Prefeitura Municipal, 
relativo ao mês de Junho/2010; CONVITES: da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes  para 
as Sessões Solenes de Entrega da “Medalha do Mérito Legislativo” aos Presidentes da 
Câmara Municipal de Mogi das Cruzes e Ato Solene de Entrega da Galeria dos Presidentes 
revitalizada, a realizar-se no dia dezesseis de setembro, às dezenove horas; e de Entrega 
do Título de Cidadão Mogiano ao Senhor Tavirio Villaça Pinto, a realizar-se no dia vinte e 
quatro de setembro, às vinte horas, ambas no plenário daquele Legislativo;  da Câmara 
Municipal de Guararema para a Sessão Solene Comemorativa ao 111º Aniversário de 
Emancipação Político-Administrativa e concessão de Título de Cidadão Guararemense ao 
Sr. Feliciano Rodrigues Lopes, Placa de Prata ao Sr. Salvador Leite, Diploma de Honra ao 
Mérito a Sra. Luiza Leme de Almeida e Sr. Antonio Guilherme Franco, a realizar-se às vinte 
horas do dia dezessete de setembro, no Guararema Parque Hotel; da Diretoria Regional de 
Ensino para a Cerimônia de Entronização da Patronesse da Escola Estadual Professora 
Adelaide Maria de Barros, a realizar-se às dez horas do dia quinze de setembro; do Quinto 
Grupamento de Bombeiros de Mogi das Cruzes para a Solenidade Comemorativa ao 47º 
Aniversário da implantação dos serviços de Bombeiros naquele município e região, a 
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realizar-se às dez horas do dia quinze de setembro, na sede daquela subunidade; da EMEI 
Freire – para a Festa da Primavera, a realizar-se no dia vinte e seis de Setembro, a partir 
das quinze horas, naquela unidade escolar – desps.:  Arquive-se, Plenário ciente. 
Terminada  a  leitura,  o  Sr. Presidente concedeu a  palavra  aos  Nobres Edis inscritos.  O 
VER. SÉRGIO APARECIDO FELICIANO DE SÁ iniciou justificando sua Indicação Nº 193, 
dizendo que é uma nojeira o que vem acontecendo na Travessa Adhemar da Silva, para a 
qual vem solicitando providências do Poder Executivo, desde 2006, sem sucesso. 
Esclareceu que há vazamento de água de pia e transbordamento de fossas, expondo as 
crianças e demais pedestres àquela água podre. Lamentou que este caso se parece com o 
das lombadas cobradas pela Nobre Colega Deise que, há muito, solicita providências, sem 
solução. Lembrou ainda que o Nobre Colega Pedro esteve no local com o orador, tirando 
foto e solicitando providências, mas, os candidatos a Prefeito visitam o local, prometem 
solução, inclusive a instalação de uma caixa coletora e, depois de eleitos, nada fazem, 
enquanto isso,  a população o cobra diariamente, questionando-o se esqueceu do 
compromisso em defender os interesses daquela população. Disse que bastaria a 
colocação de um dreno para resolver parte do problema que se arrasta, portanto, espera 
uma atenção maior do Poder Executivo, ainda que seja o cascalhamento no local para evitar 
que a população seja obrigada a pisar em água podre, acrescentando que, passando um 
carro por aquela via, chegará na área central desta cidade e ainda manterá o mau cheiro. 
Alertou que, não sendo solucionado o caso, os moradores  já adiantaram a intenção de 
fazer um manifesto na porta da Prefeitura Municipal, a  fim de serem ouvidos. Em aparte, o 
Ver. Pedro da Fonseca disse que o destino do citado esgoto é o Rio Paraitinga, logo afeta 
as represas desta cidade, que cabe a todos cuidar para evitar poluição, enaltecendo a 
preocupação do Nobre Colega em apresentar esta proposição. Retomando, o orador 
acrescentou que seus filhos não necessitam passar por referida via, contudo, preocupa-se 
com as conseqüências às pessoas que passam por ela, diariamente. Por fim, lembrou ainda 
que alguns moradores se propuseram a realizar um serviço paliativo no local, contudo, não 
o fizeram preocupados com represálias por agir em espaço público e, finalizando declarou-
se desanimado por ser cobrado, diariamente, sem solução. O VER. VANDERLON 
OLIVEIRA GOMES saudou os Presidentes das Associações de Bairro do Ribeirão do Pote 
e Fartura, seguidamente, referiu-se ao seu Requerimento Nº 105,  esclarecendo que solicita 
tais informações porque, no dia 15 de maio do ano passado, em resposta a uma proposição 
do Nobre Colega Claudinei, o Prefeito Adilson informou que estava sendo formada uma 
comissão para este fim,  com funcionários representantes de cada área. Naquele 
documento citou cada uma das áreas, cujos representantes deveriam apresentar uma 
proposta para o projeto, entretanto, passados quase um ano e meio, acredita que referida 
comissão deve ter avançado nos trabalhos, motivo pelo qual, apresenta tais 
questionamentos.  Disse que, se nada fez neste tempo, dificilmente,  conseguirá elaborar tal 
plano ainda nesta gestão, especialmente, porque também garantiu que não pretendia enviar 
um “plano enlatado”. Por fim, disse que espera receber tal Plano,  mas,  não acredita que 
está sendo providenciado, haja vista que o Sindicato dos Servidores Públicos lhe informou 
que,  até o momento,  não foi procurado para qualquer discussão.  Por fim, disse esperar o 
retorno desta proposição, com a maior brevidade, para também dar retorno àquele Sindicato 
que o cobra,  a fim de ajudarem o Sr. Prefeito Municipal, se necessário,  para que o Plano 
seja elaborado.  O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA iniciou reportando-se à Indicação 
Nº 193,  do Nobre Colega Sérgio Feliciano, esclarecendo que as famílias que lotearam o 
terreno naquele local, segundo a CETESB, já protocolaram documento para legalização da 
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área, contudo, referida companhia sofre com a falta de funcionários. Disse que o município 
deve tomar a frente do caso e solicitar providências da Sabesp para evitar conseqüências à 
saúde pública, enfatizando que a situação é complicada, entretanto, quem ocupa a cadeira 
de Chefe do Poder Executivo deve tomar as providências e, se o anterior não o fez, o atual 
deve fazê-lo. Quanto ao Requerimento Nº 105 do Nobre Colega Vanderlon,  disse que não 
deve existir qualquer comissão, pois, se houvesse, por lei, esta Casa deveria receber cópia 
do Decreto de nomeação, portanto, acredita que haja mais uma falha do Poder Executivo, já 
que, ou responderá que não existe a comissão ou que ela foi formada sem o devido 
Decreto. Concluiu falando que, a cada dia,  solicita mais e mais informações, contudo, 
espera que as respostas não sejam mentirosas e, já que há uma resposta acerca da 
existência da citada comissão, em documento oficial,  espera agora para saber se esta 
comissão, ao contrário de outras, foi formada sem o devido Decreto.  Justificando sua 
Moção Nº 05,  esclareceu que ele e outros Vereadores, há tempos, vêm discutindo sobre a 
licença ambiental para ligação de energia elétrica, entretanto, não há lei exigindo tal licença. 
Prosseguiu comentando que, no último dia trinta e um, participou de uma reunião, 
juntamente com o Deputado Estevam Galvão,  na Secretaria Estadual de Meio Ambiente,  
em São Paulo,  com o Secretário Estadual homenageado, o qual os atendeu muito bem e 
disse que não há legislação para ligação de energia elétrica, apenas licenciamento para as 
residências rurais, contudo, à urbana cabe à Prefeitura Municipal. Acrescentou ainda que a 
Empresa Bandeirante Energias do Brasil não poderia exigir tal licenciamento, já que não há 
lei. Considerando esta informação, eles solicitaram àquele Secretário Estadual,  enviar um 
documento à referida concessionária de energia elétrica, informando que nenhum munícipe 
deveria ser cobrado de tais documentos para ter seu pedido de ligação atendido. Enfatizou 
que apresentou esta moção porque, outras vezes, já esteve na mesma Secretaria Estadual 
tentando resolver o problema e não conseguiu, mas, desta vez,  o atual Secretário 
esclareceu todos os fatos, colocou-se à disposição do orador e ainda disse que todas as 
licenças exigidas por aquela secretaria sofrerão alterações, desde o valor da taxação até o 
acesso on line, e que tanto esta Casa de Leis quanto a Prefeitura Municipal e a Empresa 
Bandeirante Energias o Brasil serão comunicadas. Concluiu esclarecendo que a moção foi a 
forma que julgou correta para agradecer o Dr.  Pedro Azevedo pela atenção dispensada a 
este município, resolvendo ainda parte do problema da cidade vizinha, mas, esperará para 
ver como ficará a situação com as mudanças anunciadas. Justificou sua Indicação Nº 191, 
sobre o mesmo assunto e, em seguida, reportou-se ao Ofício Nº 509 do Poder Executivo,  
que solicita a retirada do Projeto de Lei Nº 23, referente ao repasse de cento e vinte mil 
reais para a Santa Casa local. Lembrou que já falou sobre a inconstitucionalidade do 
referido projeto, tanto que enviou o Requerimento Nº 87 solicitando inúmeras informações,  
e disse que não tomaria qualquer decisão antes de receber a resposta do Prefeito Adilson, 
contudo, a apresentação da solicitação de retirada demonstra que se confirma a 
inconstitucionalidade da matéria. Por fim, frisou esta questão para ficar registrada, antes que 
se comente nas ruas, que esta Câmara Municipal é que não votou favoravelmente ao 
repasse solicitado à Santa Casa, mas que o Sr. Prefeito Municipal, autor da matéria, 
solicitou sua retirada devido a inadequação.  O VER. ANGELINO RODRIGUES, reportando-
se à Indicação Nº 193 do Nobre Par Sérgio Feliciano, disse que, há uns três anos, a água 
corria pelo pasto, quando um senhor comprou o terreno e o murou, impossibilitando a 
passagem da água. Em aparte, o Ver. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá  disse que 
conversou com o referido proprietário, que autorizou a passagem da canalização pela sua 
propriedade e, na gestão do então Prefeito Rafael, autorizou a quebrar o muro, contudo, é 
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necessário que funcionários da Municipalidade conversem com ele para que seja feito o 
serviço. Retomando, o orador justificou oralmente sua Indicação Nº 195, enfatizando que, 
desde sua ponte, o referido Rio Peroba está obstruído com areia, mato e até árvore, 
impedindo o curso da água. Lembrou que, há quatro anos, não é feita a desobstrução, 
favorecendo assim o acúmulo de sujeira e preocupando os agricultores ribeirinhos, que 
temem os prejuízos com a prevista inundação nas plantações. Espera então, seja atendida 
esta proposição, aproveitando o período de estiagem, evitando prejuízos àqueles 
trabalhadores.  O VER. PEDRO DA FONSECA iniciou justificando sua Indicação Nº 192, 
acrescentando que as árvores citadas estão na área central desta estância turística e traz 
muitos transtornos, especialmente,  por afetar a rede elétrica. Enfatizou a necessidade da 
Empresa Bandeirante Energias do Brasil organizar melhor o atendimento às chamadas, 
porque, muitas vezes, a empresa terceirizada por ela,  demora demais para religar a 
energia, inclusive, na área urbana. Em seguida, justificou oralmente seu Requerimento Nº 
104,  dizendo que, há pouco tempo, foi colocado o bloquete naquela rua, endereço da 
Creche Municipal, mas, por ser um local que passa, diariamente, veículos de grande porte, 
vários pontos estão afundando, necessitando de  solução. Acrescentou ainda que, o 
pequeno parque localizado naquela rua, foi construído pela mesma empresa que colocou 
tais bloquetes, e necessita de iluminação, pois, devido à escuridão,  tem favorecido a 
freqüência de alcoólatras e usuários de drogas. Finalizou dizendo que espera da Prefeitura 
Municipal, a devida notificação à empresa responsável,  para ver os problemas daquela rua 
solucionados e a segurança da população garantida. O VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE 
CAMPOS JÚNIOR disse que já foi solicitada uma reunião com a Diretoria Municipal de Meio 
Ambiente, enfatizando a necessidade do plano de saneamento para o município, que 
também atenderá a citada Rua Ademar da Silva. Disse que várias obras serão realizadas no 
município, principalmente, de infraestruturação asfáltica,  alertando que será necessário 
verificar antes,  se há previsão para implantação de saneamento nas ruas a serem 
contempladas, evitando que, ao término do asfalto, o mesmo seja cortado para tal 
implantação, como ocorreu na Avenida Professor Adhemar Bolina que, até o momento, 
expõe a deterioração. Dirigindo-se ao Sr. Presidente, enfatizou a necessidade de agendar 
uma reunião, o mais rápido possível,  com aquela diretoria para saber como está o 
andamento do plano de saneamento,  possibilitando aos Vereadores exporem a situação de 
cada bairro, conforme lhes são solicitadas. Quanto à manifestação do Nobre Par Claudinei, 
acerca da ligação de energia elétrica, disse que os munícipes deveriam até mesmo ser 
beneficiados, porque compram um terreno, constroem suas casas e depois enfrentam vários 
problemas, cuja a única responsável é a Prefeitura Municipal que, há muitos anos,  “fecha 
os olhos para fiscalização”. Acrescentou que esta postura denota conivência com a 
situação, portanto, fica difícil negar o direito ao saneamento da construção, portanto, disse 
que a solução do problema chegou em boa hora, pois, o departamento regional de meio 
ambiente  vem dificultando a ligação à diversas famílias desta e da cidade vizinha de Biritiba 
Mirim. Reportando-se à Indicação Nº 192,  do Nobre Colega Pedro,  disse que é uma 
vergonha o serviço prestado pela empresa terceirizada da Bandeirante Energias do Brasil, 
principalmente, no início da cidade, onde fizeram algumas podas e deixaram a sujeira nas 
proximidades do Portal. Na oportunidade reclamou, mas, até o momento, não limparam o 
local, acreditando que o setor competente deveria notificar àquela concessionária pelo o 
mau serviço prestado por sua terceirizada. Justificou oralmente seu Projeto de Lei Nº 024/10 
(Dispõe e regulamenta na Estância Turística de Salesópolis a atividade profissional de 
“mototáxi” e de “motoboy” e dá outras providências), esclarecendo que ela regulamenta uma 
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lei federal existente,  e vem atender os profissionais da classe. Disse que referida lei dispõe 
sobre os padrões de exigência de segurança, conduta e cursos entre outros, pois, atenderá 
vários bairros deste município.  Lembrou ainda que o Presidente Lula já regulamentou a 
profissão de motofrete e motoboy porque minimiza os custos aos usuários, bem como 
coloca tais profissionais dentro do mercado de trabalho legal, evitando assim a 
informalidade e seus riscos. Leu parte da justificativa apresentada junto ao referido projeto, 
informando que o pedido para sua elaboração contou com quase quatrocentas assinaturas 
e,  finalizando,  informou que a apresentou contando com o apoio do Assessor Jurídico 
deste Legislativo, haja vista que esta importante lei já foi sancionada no âmbito federal.  Não 
havendo mais oradores inscritos, o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA, e, 
inicialmente, solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura dos Pareceres CJR Nº 
020, COSPES Nº 16 e CFO Nº 037/10 referentes ao PROJETO DE LEI Nº 20/10 (Altera o 
artigo 33 “caput” da Lei Nº 1.592, de 28.12.2009 e dá outras providências), de autoria do 
Poder Executivo. Terminada a leitura, conforme pauta anunciada,  o Sr. Presidente colocou 
em única discussão o PROJETO DE LEI Nº 20/10 (Altera o artigo 33 “caput” da Lei Nº 
1.592, de 28.12.2009 e dá outras providências).  O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA 
iniciou dizendo tratar-se de um projeto polêmico pela forma com que foi conduzida a referida 
lei aprovada nesta Casa de Leis  e a realização do último concurso público para cargos no 
magistério. Disse que o que se espera com este novo projeto é que os Vereadores tomem 
decisões acerca dos fatos gerados depois da realização do concurso, todavia, acredita que 
agora cabe ao Ministério Público e Poder Executivo encontrar o melhor caminho e a melhor 
decisão para o caso, lembrando que, quando do trâmite, nesta Casa de Leis, do projeto que 
culminou a Lei Nº 1.592, ele foi discutido junto aos Professores, Secretária e Diretora 
Municipal de Educação e Assessores Jurídico da Prefeitura Municipal para chegar à 
conclusão e posterior elaboração do Edital do concurso. Prosseguiu lembrando que, logo 
após o concurso, um candidato participante manifestou-se contrariamente ao disposto no 
Edital e a Prefeitura Municipal decidiu apoiá-lo, ao invés de usar de sensatez e chamar os 
Vereadores e Assessores desta Casa de Leis para discutirem novamente o assunto e 
conjuntamente, elaborar um documento para ser encaminhado ao Ministério Público. Disse 
entender que cabe agora aos Vereadores aguardarem a decisão do Ministério Público, pois 
a classificação dos candidatos já foi publicada e qualquer decisão que tomem neste 
momento, poderá demonstrar direcionamento da decisão. Esclareceu que, se a Câmara 
aprovar este projeto, mudando sua decisão anterior, estará direcionando o voto em 
benefício daqueles que, num primeiro momento, não tinham classificação para assumir o 
cargo. Enfatizou a necessidade desta Casa de Leis manter a decisão já tomada 
anteriormente e ao Ministério Público cabe encontrar uma solução, mesmo sabendo as 
conseqüências de uma possível alteração dessa lei. Ressaltou que mantem sua decisão 
anterior, ou seja, votará contra o projeto em pauta, lembrando àqueles que julgarem-o 
inconstitucional, devem aprová-lo, contudo,  qualquer que seja a decisão, será benéfica a 
uns e prejudicial a outros. Informou que sua esposa fez o concurso e, se este Projeto de Lei 
for aprovado, ela terá melhor classificação, portanto,  registrou seu voto contrário, que não 
beneficiará sua esposa, porque ela,  ao inscrever-se no concurso, sabia as “regras do jogo”; 
sendo assim, justificou que manterá sua posição para manter a integridade e moral do voto 
nesta Casa de Leis. Por fim, disse que cabe agora, ao Ministério Público,  encontrar a 
melhor alternativa para os concursados.  Ninguém mais se manifestando, foi a referida 
matéria submetida à votação, sendo REJEITADA por oito votos contrários a um favorável do 
Ver. Angelino Rodrigues.  Não havendo mais matéria a ser apreciada na presente Ordem do 
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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 disse que, há muito, vem sendo cobrado por moradores, especialmente,  
comerciantes do Distrito dos Remédios,  sobre a instalação de speedy para atender aqueles 
arredores e, graças ao apoio do Deputado Estadual Fausto Figueira,  que agendou e 
acompanhou ele e o Sr. Prefeito Municipal,  em reunião reivindicatória na Telefônica, a 
ligação ocorreu nesta data. Parabenizou aquele parlamentar pelo esforço, enfatizando que 
todo povo ficou contente e  registrou ainda o empenho dos Senhores João Francisco e Vitor 
da Telefônica, e do Amigo Edésio,  do Distrito dos Remédios,  quem sempre o acompanhou 
nesta luta.  Parabenizou ainda o Presidente do Bairro Fartura – Sr. Rosemar que, nesta 
semana, organizou um Campeonato de Sinuca com a participação de equipes mogianas e 
distribuição de troféus. Disse que o evento foi muito bom e os troféus acabaram ficando 
para os competidores de Salesópolis, sendo o próprio Rosemar classificado em primeiro 
lugar e, em breve, nova competição será realizada em Mogi das Cruzes e finalizou 
parabenizando o organizador e demais participantes do campeonato. O VER.  
VANDERLON OLIVEIRA GOMES disse que foi cobrado, assim como o Sr. Presidente, 
acerca das obras prometidas para o Bairro da Pedra Rajada, pelo Sr. Prefeito Municipal, e 
ainda não executadas. Comentou que, em resposta ao Requerimento Nº 69 do Nobre Par 
Claudinei, sobre este assunto, o Prefeito Adilson respondeu que todos os serviços 
acordados naquela reunião realizada no bairro foram executados, mas,  isso não é verdade. 
Disse que os moradores do bairro querem uma reunião com o Sr. Prefeito Municipal,  para 
saber por que respondeu que o serviço foi realizado sendo que não foi e querem saber a 
data prevista para realização. Comentou que há uma ponte, na estrada que vai para a 
propriedade do Sr. Cícero, antiga “fazenda do Feital”, que está em estado precário e que a 
Administração Municipal também se comprometeu em consertar, mas, até o momento, nada 
foi feito, senão pelos moradores dos arredores, assim como a coleta de lixo que atende 
apenas parte daquele bairro. Considerando a retirada do projeto relativo ao repasse à Santa 
Casa local,  de cento e vinte mil reais, acredita que possa utilizar o valor para sinalizar o 
trânsito. Relatou que uma moradora da Avenida Victor Wuo, declarou-se brava com Prefeito 
e Vereadores, porque, nas proximidades da residência da Vereadora Deise,  há uma 
lombada sem pintura e sem sinalização, onde, mais uma vez e por muito pouco, uma 
senhora não sofreu acidente no local. Questionou o que estão esperando para tomar 
providências, se uma morte será necessária, propondo-se a pagar a tinta necessária para 
execução do serviço e ainda questionando se não há ninguém competente na 
Administração Municipal para solucionar este problema tão simples. Lembrou que, desde o 
ano passado, a Nobre Colega Deise vem cobrando medidas e alertando sobre os riscos, 
portanto, ninguém mais aceita as desculpas sobre falta de funcionários, porque outras 
coisas estão acontecendo, demonstrando que, quando se quer, “conseguem fazer mágica e 
até tirar dinheiro da cartola”  e realizar o serviço. Também disse não aceitar mais a resposta 
de que estão esperando o recurso que será liberado para a recuperação da Avenida 
Professor Adhemar Bolina, para então pintar as lombadas, questionando se o mesmo 
recurso será utilizado para pintar as  lombadas de outras áreas da cidade. Enfatizou que a 
situação do município passa dos limites, que é vergonhosa e que,  questionando se o 
Prefeito Adilson tem andado pela cidade e constatado tais problemas que afetam os 
moradores e denigrem a imagem desta estância turística. Falou que, recentemente,  
presenciou alguns funcionários do Auto Posto Petropires, colocando cimento em um buraco 
da Avenida Professor Adhemar Bolina, acreditando que esta deverá ser uma prática de 
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outras localidades, pois,  na entrada do Bairro Fartura, diversos carros se vêem obrigados a 
entrar na contramão para evitar alguns buracos. Questionou quanto custa alguns metros de 
asfalto para amenizar aquele problema,  que também se repete na esquina da Igreja do 
Evangelho Quadrangular,  onde também os carros se arriscam na contramão. Concluiu que, 
ou o Sr. Prefeito Municipal não anda pelas ruas desta cidade e não vê o que está 
acontecendo, ou ele está muito mal assessorado. Por fim, disse que a tribuna desta Casa 
de Leis é uma das alternativas que tem usado para expor os problemas e sugerir soluções, 
assim como publicar em alguns jornais, se não,  restará apenas a alternativa de cada um 
comprar um cavalo para andar pelas ruas com tantos buracos. O VER. PAULO AROUCA 
SOBREIRA disse que, atendendo o Setor de Planejamento da Prefeitura Municipal,  
informaria sobre as obras que estão sendo realizadas, a origem do recurso e quem são o 
Vereador e Deputado que a conquistou, a fim de acabar com os comentários em que todos 
“querem ser o pai da criança”. Informou que o sistema de drenagem e galeria de águas 
pluviais, na continuação da Rua São Sebastião, entre a EMEF Professora Maria de Lourdes 
e Rua São Cristóvão (rua da Igreja),  Bairro Fartura, foi resultado de uma Emenda, no valor 
de duzentos mil reais,  de autoria do Deputado Estadual Dr. Luiz Carlos Gondim. Prosseguiu 
informando que a construção de guias e sarjetas da mesma Rua São Sebastião e da sua 
pavimentação asfáltica,  foram resultantes de  duas Emendas, cada uma no valor de 
cinquenta mil reais, ambas de autoria do Deputado Federal Silvio Torres. Também informou 
que, ainda para pavimentação da mesma rua, houve uma Emenda, de autoria do finado 
Deputado Federal Ricardo Izar, no valor de noventa e oito mil reais, totalizando assim 
trezentos e quarenta e oito mil reais para aquele bairro. Registrou ainda que, para a 
construção de calçada na Rua Hisaki Kimoto,  entre a sede do Distrito dos Remédios e 
Bairro Bragança, foi apresentada a Emenda do Deputado Estadual Hélio Nishimoto, no valor 
de cento e oitenta mil reais. E, para pavimentação e calçada da Travessa Expedicionário 
Pedro Pinto de Miranda foram liberados oitenta mil reais, através de Emenda do Deputado 
Estadual Dr. Luiz Carlos Gondim. Para o sistema de drenagem e galeria de águas pluviais 
no entorno da Rotatória da Avenida Victor Wuo, foram liberados duzentos e cinqüenta mil 
reais, através de Emenda apresentada pelo Deputado Federal Silvio Torres; somada à 
Emenda de autoria do Deputado Estadual João Caramez, no valor de duzentos mil reais, 
para reurbanização da referida rotatória,  com calçamento, paisagismo e recapeamento. 
Acrescentou ainda que o Deputado Estadual Vitor Sapienza liberou uma Emenda no valor 
de cem mil reais,  para construção de uma Creche no Distrito dos Remédios; e mais cento e 
oitenta mil reais para este mesmo fim, através de uma Emenda de autoria do Deputado 
Federal Silvio Torres. Concluiu dizendo que todos os Vereadores deste Legislativo buscam 
Emendas junto aos seus deputados, objetivando melhorias para esta cidade e, ainda disse 
que, há algumas Emendas de autoria do Deputado José Mentor, às quais passou às mãos 
do Presidente desta Casa de Leis. Portanto, se a pintura das lombadas, colocação de faixas 
de pedestres e asfaltamento, tão cobrados pelos Vereadores,  dependiam de recursos, eles 
estão sendo liberados, mas, isso demonstra que cada um dos Vereadores se empenhou e 
cobrou ações do Poder Executivo. Disse que nesta e em outras gestões as licitações não se 
realizam de um dia para outro,  acreditando que,  após a eleição, as obras sejam iniciadas, 
portanto, parabeniza os Nobres Pares e espera que entendam que muitas obras também 
dependem de licenças ambientais e outras autorizações ambientais. Por fim, disse que 
apresentará quatro projetos para a próxima sessão, e que, um deles, visa a redução de 
cinqüenta por cento no valor cobrado pelo tratamento de esgoto, como compensação pelo 
fornecimento da água. Finalizou informando que a Sabesp está lançando um programa 
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denominado “Água de reuso” que, embora tenha custo, será menor, portanto, também 
tentará a redução pela metade.  A VERª.  DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE iniciou 
reclamando o serviço prestado pela Empresa de Transportes Julio Simões, relatando que, 
nesta data, algumas pessoas a procuraram reclamando o atraso dos coletivos,  obrigando 
algumas pessoas, como sua própria mãe, de oitenta anos, a esperar pela regularização, por 
mais de duas horas, no ponto final de Mogi das Cruzes.  Disse não saber por que o 
município vizinho de Biritiba Mirim tem tantos privilégios enquanto os passageiros de 
Salesópolis são tratados como “sardinhas enlatadas”. Lamentou o tratamento desigual, 
enfatizando que muitos usuários são prejudicados em seus empregos, já que, toda semana, 
são obrigados a chegar atrasados e sempre com a mesma justificativa: problema no 
transporte. Ressaltou tratar-se de uma situação vergonhosa e, dirigindo-se ao Sr. 
Presidente, requereu o agendamento de uma reunião, para a qual sugeriu convidar usuários 
do transporte coletivo, para que relatem e comprovem as situações que têm enfrentado e 
juntos, exigirem medidas daquela concessionária. Reconheceu que a responsabilidade não 
deve ser atribuída ao motorista ou ao cobrador, entretanto, devem ser tomadas medidas 
para garantir uma boa prestação do serviço aos salesopolenses, reiterando a necessidade 
da reunião.  Intitulando-se moradora do Bairro Fartura e justificando que assim se considera 
pelo bom acolhimento que recebe da comunidade, reclamou a vergonhosa falta de pintura 
da lombada localizada em frente à sua residência, conforme relatou o Nobre Par Vanderlon, 
acrescentando que, além do quase acidente registrado, diariamente presencia ou ouve, do 
interior da sua casa, as freadas dos carros que esquecem ou que desconhecem sua 
existência. Denominou referida lombada de tumor, diante dos malefícios que causa, 
esclarecendo que a senhora acidentada quase foi prensada num muro, que a levaria a 
fatalidade, portanto, os riscos são grandes e requerem providências. Pediu “por favor”  à 
Administração Municipal pintar as lombadas e atender outras prioridades como a iluminação 
e limpeza da “Avenida Nova”, para que todos os moradores tenham orgulho desta cidade. 
Quanto aos problemas de iluminação pública, disse que na Rua Nossa Senhora de Fátima, 
em frente ao antigo ponto comercial “Xororó”,  cerca de trezentos metros,  está em total 
escuridão, favorecendo todo tipo de vandalismo e invasão daquele espaço comercial. 
Finalizou reportando-se ao projeto de lei retirado pelo Prefeito Adilson, alertando que deve 
ter outra alternativa para repasse financeiro à Santa Casa local e, se todos reconhecem a 
necessidade, devem colaborar apresentando propostas para solução dos problemas 
daquele hospital, já que todos também concordam que saúde e educação devem ser a 
prioridade dos dirigentes políticos. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA disse que,  
ouvindo as manifestações dos Nobres Pares, concluiu que falta transparência a esta 
Administração Municipal, porque de tudo que é enviado a esta Casa de Leis nota-se 
mentiras, como por exemplo, o citado caso das obras no Bairro da Pedra Rajada, assim 
como ocorreu com o Bairro Padre José, onde o Sr. Prefeito informou, em documento 
enviado a esta Casa de Leis,  que foram realizadas as obras acordadas em reunião com 
moradores do bairro, mas, na verdade, não foram. Enfatizou que esta administração é 
cercada de mentiras e, por esta razão, o Prefeito Adilson não tem coragem de sair pelas 
ruas da cidade, pois só mente. Comentou que, estes dias, fizeram uma piadinha nas ruas, 
de que o Sr. Prefeito Municipal é o Bin Laden da cidade, porque todos sabem que existe,  
mas,  fica escondido. Questionou o que se contesta diante de um documento assinado, 
como é o caso do comunicado distribuído no Bairro Fartura, onde se atribui a demora à 
liberação ambiental, mesma justificativa dada às obras do seu bairro, quando das obras de 
pavimentação, entretanto, somente após cinco meses as obras foram iniciadas. Disse que 
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conseguiu um recurso junto a um Deputado e, mesmo assim, as obras não foram 
concluídas, faltando ainda as da Rua Trinta e Um de Março, onde apenas foram tapados os 
buracos, contudo, não sabe ainda se foi a Sabesp ou a Administração Municipal. 
Acrescentou que esta rua já deveria ter sido pavimentada, contudo, ainda não foi, fazendo-o 
questionar o atual lema desta gestão: “obra de qualidade recurso bem aplicado”, assim 
como, se verificar a obra do Posto de Saúde, pode-se constatar o mau serviço, cuja pintura 
foi alvo de críticas de alguns pintores deste município. Lamentou as informações mentirosas 
dadas pelo Sr. Prefeito, lembrando que os documentos encaminhados e assinados por ele,  
são mostrados à população interessada,  quem informa a inverdade registrada. O orador 
disse acreditar que será necessário incluir na Lei Orgânica deste município, algum artigo, 
dispondo sobre penalidades às informações inverídicas. Falou que este é o motivo pelo qual 
não vai à Prefeitura pois, se não é verdade nem o que ele assina, como será com o que 
fala. Lembrou que o atual tempo de estiagem é  ideal para colocar as máquinas e fazer a 
manutenção de várias estradas, mas, parece que esta Administração insiste em prejudicar a 
população rural e, certamente, após iniciar as chuvas,  justificarão a impossibilidade de 
realizar o serviço. Enfatizou que seria necessário um planejamento, contudo, como planejar 
se o Secretário de Obras não fica no setor para responder por sua área, assim como ocorre 
com o Diretor de Obras. Comentou que, mais uma vez, duas pessoas caíram na ponte da 
área central que, há muito, foram solicitadas providências e, afirmou que, sendo procurado 
para denúncia do fato, o encaminhará ao Ministério Público, pois, há muito, vem alertando e 
solicitando medidas preventivas. Sugeriu peneirar todos os documentos enviados pelo 
Chefe do Poder Executivo, para ver qual é verídico, enfatizando que deveria assumir suas 
atitudes e responder que não realizou a obra  por algum motivo e o justificar. Quanto à 
manifestação do Nobre Colega Paulo, sobre a apresentação de um projeto de lei para 
redução da tarifa, em cinqüenta por cento,  pelo tratamento de esgoto, questionou qual dos 
Vereadores deste Legislativo não esteve em reunião com o Superintendente da Sabesp, 
Prefeito Municipal e outros,  ocasião em que o assunto entrou em pauta e, no mesmo 
momento, foi desviado para a intenção de um viveiro de mudas no Pinheirinho, ainda que 
existindo este tipo de viveiro na barragem do DAEE. Lamentou que todos estavam naquela 
reunião, realizada em junho ou julho do ano passado,  para tratar da redução de tarifa de 
água e esgoto, e o Prefeito Municipal, ao invés de apoiar os Vereadores, preferiu falar sobre 
tais viveiros de mudas. Referindo-se ao Convênio que, em breve,  deverá ser firmado ou 
renovado com a Sabesp,  enfatizou a necessidade de discutir tal redução quando da reunião 
com seus representantes, mas, quando as idéias saem da Câmara não são aceitas por ele, 
muito embora, ele também já tenha sido Vereador. Sobre a rotatória localizada nas 
proximidades da Escola Estadual Vereador Elisiário Pinto de Moraes,  o orador disse  
acreditar que expõe os usuários do trânsito à sérios riscos, especialmente, os que trafegam 
no sentido Salesópolis-Mogi das Cruzes, portanto, acreditando que o Secretário de Obras 
ou Prefeito Municipal devem visitar o local e,  constatando o perigo, ao menos, o registre e 
leve a conhecimento do órgão competente. Sobre a passagem do Aterrado, disse que o 
Executivo,  se não for resolver definitivamente o problema, deve aproveitar este momento 
do baixo nível das águas para tomar alguma medida provisória e, se nada fizer, demonstrará 
a intenção de acabar com tal passagem. Disse que conseguiu vários recursos para 
pavimentação de ruas, pista de skate, construção de creche, centro de fisioterapia, entre 
outros, mas, sempre se arruma uma desculpa, muda o local da pista de skate para refazer a 
documentação e outros, portanto, acredita até que o recurso tenha se perdido. Se o recurso 
do centro de fisioterapia também foi perdido, lamentou muito porque, desde a gestão 
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anterior, está lutando por ele e o Secretário de Saúde da época era o atual Prefeito 
Municipal. Sobre a informação acerca da verba liberada para as obras da Rua São 
Sebastião, lembrou que o Vereador que a conquistou não foi reeleito, mas, também não era 
para esta rua e sim para outra, contudo, o Sr. Prefeito Municipal a direcionou para a citada 
rua. Ressaltou que, em todas as gestões, constata-se falhas,  pois,  vem acompanhando as 
ações da administração pública há anos, mas,  lembrou que as obras malfeitas devem ser 
levadas ao Ministério Público e, se o Prefeito Municipal ainda não fez isso, deve ter alguma 
coisa errada, pois se não toma atitude declara conivência. Disse que usa a tribuna para 
falar, apresenta documentos, vários requerimentos, sendo que, no ano passado, apresentou 
oitenta e sete e, neste ano, acredita que ultrapassará esta marca, mas, mesmo assim, se 
não for até a comunidade envolvida para constatar os fatos, não acreditará mais na resposta 
assinada pelo Chefe do Poder Executivo e, finalizando, disse não saber para onde vão as 
coisas se continuar do jeito que está.  O VER.  PEDRO DA FONSECA iniciou dizendo que é 
difícil a situação da população que tem enfrentado problemas com o transporte coletivo, 
com iluminação pública, com rede de esgoto, tarifa alta para fornecimento de água, 
portanto, conclui-se que nesta gestão, o que se fala não se cumpre e o que se escreve 
também não. Falou que falta “pulso firme” do Chefe do Poder Executivo e questionou se ele 
não tem vergonha,  acrescentando que os Vereadores são questionados, diariamente, pela 
população, contudo, a fiscalização que cabe a esta Casa de Leis está difícil diante das 
controvérsias. Lamentou que onde mais precisa iluminação, como em frente de creches e 
escolas,  as luzes estão apagadas. Citou como exemplo a Rua Antonio Lopes, área central 
da cidade, onde há oito casas sem rede de esgoto, situação inaceitável para uma estância 
turística, questionando ainda para onde é lançado este esgoto. Disse que não considera a 
Sabesp como a culpada por esta situação, mas sim a Administração Municipal, a quem falta 
“pulso firme”. Registrou ainda que, na Praça do Peão,  há algum tempo, tiraram as 
luminárias  e deixaram os buracos no local e a população não sabe o que mais será feito 
naquele espaço. Disse que os veículos andam desviando dos inúmeros buracos das ruas, 
lamentando, especialmente, os mais graves, como os da esquina da Empresa Horizonte 
Eucalipto e da curva do Auto Posto Petropires, por onde passam tantos turistas, 
envergonhando esta Casa de Leis que tanto cobra providências. Por fim, lamentou que tudo 
o que este Prefeito Municipal fala não cumpre, portanto, continuará fiscalizando, embora a 
vergonha de tê-lo acompanhado durante a campanha política e seja muito cobrado por isto. 
Quanto à redução da taxa de água e esgoto , disse que a Sabesp tem tarifa social de água 
e esgoto e, para consegui-la, basta levar a metragem da construção e comprovante de 
rendimentos, além dos documentos pessoais, mas, enquanto não se consegue para todos, 
deve ser buscada pelos que se encaixam nas exigências.para concessão deste benefício. 
Por fim, declarou-se indignado com as cobranças que tem feito à Administração, sem 
atendimento,  ressaltando que muito se fala e pouco faz. Passando a presidência ao Vice-
Presidente, Ver. Paulo Arouca Sobreira, o VER. AGNALDO BUENO saudou os presidentes 
de associações de bairros, presentes nesta sessão, dizendo que são grandes parceiros e 
parabenizou-os, enfatizando que, nos dias atuais, é muito difícil doar o tempo para assumir 
um serviço sem remuneração e que ainda exige o distanciamento da família, portanto, 
colocou-se à disposição para ajudá-los no que for preciso. Saudou os demais munícipes, 
dizendo que suas presenças valorizam muito mais as sessões deste Legislativo. Disse que, 
se a situação está difícil, todos devem fiscalizar e apresentar Emendas, mas, também 
assessorar o Chefe do Poder Executivo, através da apresentação de Indicações e 
Requerimentos, cobrando os Secretários Municipais e tudo isso esta Casa de Leis tem feito. 
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Registrou a ajuda significativa do Governo Federal para este município, através do 
Deputado Federal José Mentor – PT,  que conseguiu,  junto à Defesa Civil Nacional e 
Ministério da Integração, o valor de dois milhões de reais,  para investir nas estradas rurais. 
Acrescentou que nunca, na história de Salesópolis, foi conquistado um valor tão alto, 
portanto, parabenizou, mais uma vez, o Governo Federal que, sem fazer distinção de 
governo ou partido, atende as necessidades do povo e ainda, lembrando as palavras do 
próprio Presidente Lula, disse que, se houver no Brasil, algum Prefeito, seja de qual partido 
for, que diga ter ficado sem uma ajuda do Governo Federal estará mentindo. Prosseguiu 
ainda dizendo que o Governo Federal é o grande parceiro dos municípios, e também de 
Salesópolis, pois ainda liberará mais quinhentos mil reais para serem investidos em 
asfaltamento de ruas. Informou que,  boa parte dos recursos,  já estão disponíveis, portanto, 
o Sr. Prefeito Municipal deverá começar a “por a mão na massa”, mostrar serviço e fazer jus 
à conquista. Por fim, conclamou a todos os Vereadores e munícipes para que fiscalizem as 
obras, a fim de assessorarem este grande feito do Governo Federal para com este 
município. Retomando a presidência, o SR. PRESIDENTE prosseguiu com a ordem de 
inscrição, concedendo a palavra ao VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS 
JÚNIOR. O orador informou  que serão vinte e uma estradas melhoradas com os recursos 
anunciados pelo orador que o antecedeu, enfatizando ainda que, graças a uma Emenda de 
autoria do Deputado Estadual Vitor Sapienza e outra do Deputado Federal Silvio Torres,   
esta cidade também receberá recursos para a construção de uma Creche no Distrito dos 
Remédios. Também informou que outros recursos serão liberados para melhoria das ruas 
desta cidade, como por exemplo, da Rua Expedicionário Abílio dos Passos, com recursos 
do Deputado Vitor Sapienza, assim como da Rua São José, além da Santa Casa local que 
receberá recursos deste de Deputado e de outros também. Esclareceu que, a obra de 
recapeamento da Avenida Professor Adhemar Bolina, iniciará ainda este ano, portanto, 
segundo ano deste mandato, não no último, quando se deixa obras incompletas e dor de 
cabeça à Administração Municipal sucessora. Corroborou com o Nobre Colega Agnaldo que 
enfatizou a importância de fiscalizar as obras, para evitar que os problemas de gestões 
anteriores se repitam,  obrigando a busca de novos recursos para reasfaltar ruas, já que o 
recurso foi recebido mas o asfalto não foi feito. Disse que já solicitou o registro das ruas 
beneficiadas nas atas desta Casa de Leis, porque o recurso tem sido liberado, mas, 
atualmente,  as mesmas ruas necessitam de melhorias, levantando questionamentos acerca 
de onde o recurso realmente foi aplicado. Portanto, ao se falar de melhorias, do valor de 
dois milhões de reais para obras,  sugeriu a todos aguardarem os resultados para então 
avaliarem se o Prefeito Adilson estava dormindo ou se estava trabalhando, já que, no seu 
segundo ano de mandato já apresenta obras. Pediu a todos um pouco mais de paciência 
para que o Chefe do Poder Executivo possa mostrar o que estava fazendo neste primeiro 
ano de mandato e neste segundo que já está finalizando.  Ressaltou que, com a ajuda 
daqueles Vereadores que querem, muita coisa acontecerá neste município, pois todos estão 
correndo e buscando Emendas para as mais diversas obras que se iniciarão. Disse que tem 
acompanhado o trabalho realizado pela atual Administração lembrando que os funcionários 
da gestão anterior deixaram as obras como estão, e os que os substituíram,  estão tentando 
resolver as pendências, mas tudo deverá ser avaliado após a conclusão das obras.  Com 
relação à reunião na Secretaria de Meio Ambiente, o orador disse que, todos que lá 
estiveram, sabem que não foi o Prefeito Municipal quem solicitou viveiros de mudas para 
Salesópolis, mas, a Sabesp que comentou sobre a parceria firmada com o município de 
Campos do Jordão, lamentando não saber se foi registrada ata para se comprovar o que 
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realmente aconteceu naquela oportunidade. Enfatizou que os recursos buscados por cada 
Vereador visam o benefício do município, portanto, espera que cada eleitor veja bem o que 
cada um dos candidatos aos cargos da próxima eleição têm feito por Salesópolis, 
valorizando assim o voto. Finalizou enfatizando que esta avaliação é necessária, porque 
muitos chegam a Salesópolis somente neste período eleitoral, portanto, espera que todos 
reconheçam os candidatos que estão sempre trabalhando e trazendo benefícios para 
Salesópolis, evitando se iludir. Não havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE 
concedeu a palavra aos Líderes de Bancada, conforme solicitação. O VER. PAULO 
AROUCA SOBREIRA (PSDB) iniciou esclarecendo que, uma parcela da verba conquistada 
através do Deputado Federal José Mentor (PT),  foi graças também ao Prefeito Municipal 
que, juntamente com o Ver. Agnaldo (PT), esteve em Brasília, na sua busca. Também 
esclareceu que, na semana passada, o Sr. Prefeito Municipal determinou ao Setor de 
Obras, trazer estoque de material para colocar na base do aterro e depois a colocação 
sobre ele. Lembrou que, na gestão anterior, a Prefeitura Municipal foi multada, por retirar 
terra da lateral do aterro, portanto, o atual gestor não quer cometer o mesmo erro,  evitando 
assim que o município seja penalizado, à exemplo do que acontece atualmente, em que se 
paga a multa da gestão anterior. Enfatizou que a atual Administração quer fazer, mas, 
corretamente, não cometendo os mesmos erros da anterior, acrescentando que é 
necessário aguardar porque  “quem tem pressa, come cru”.  Também esclareceu que o 
Prefeito Adilson está preparando todas as documentações exigidas a cada obra, a fim de 
evitar transtornos posteriores e as conseqüentes multas ou envio de processos ao Ministério 
Público, relativos à obras inconclusas, como acontece com a atual Administração Municipal, 
cujo recurso conquistado deve ser devolvido, portanto, está sendo penalizada. Explicou que, 
nestes casos, é feita a devolução do recurso e, posteriormente,  montado o processo  e 
encaminhado à Justiça para que o ex-Prefeito indenize os cofres públicos, evitando 
prejuízos ao povo. Por fim, ressaltou a necessidade de agir, com coerência, com certeza e 
honestidade. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA (PR) iniciou lembrando o Sr. 
Presidente que, conforme o Regimento desta Casa de Leis, as manifestações na condição 
de Líder de Bancada devem se restringir ao partido do orador e não de situações já 
debatidas, no momento específico para tal. Em seguida, na condição de Líder de Bancada, 
mais uma vez, requereu que os documentos relativos às obras citadas como pagas e não 
realizadas, sejam encaminhados a esta Casa de Leis, para que as medidas cabíveis sejam 
adotadas, haja vista as diversas manifestações acerca do assunto. Também sugeriu que o 
documento,  relativo à situação do Aterrado, exposto nesta sessão, seja igualmente 
encaminhado aos Vereadores. Disse que a comunidade do Aterrado,  há muito tempo,  vem 
sendo penalizada, nesta e noutras gestões e não deve continuar sofrendo a falta de atenção 
dos dirigentes, conforme necessita. O VER. PEDRO DA FONSECA (PMDB) disse que, no 
próximo dia três de outubro, os eleitores devem levar um documento com foto (RG ou Carta 
de Habilitação), além do título de eleitor.   Disse que seu partido é um dos maiores da 
cidade e comentou que a Deputada Vanessa Damo,  pretendia conseguir um mamógrafo 
para a Santa Casa local, contudo, devido ao número reduzido de habitantes, situação 
resultante  do erro de contagem da população da  divisa Salesópolis-Biritiba Mirim, isto não 
foi possível. Lembrou que, há muito, vem lutando junto aos Deputados do seu partido, mas, 
lembrou que, na gestão anterior, Salesópolis conseguiu um recurso no valor de dois milhões 
para o Parque das Nascentes do Tietê e, até o momento, nada foi feito. Também lembrou o 
recurso no valor de um mil e setecentos reais relativo ao PAC – Plano de Aceleração do 
Crescimento,  para fazer obras e também não foi feito nada. Enfatizou que, se esta 
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Administração não fizer o negócio andar, quatro anos se passarão sem resultados, 
alertando que o fator tempo é um inimigo muito grande, pois, já se passou um ano e meio 
da atual gestão e nada se vê de benefício para o município. O VER. VANDERLON 
OLIVEIRA GOMES (PTB) disse que o PTB também marca presença neste município , 
citando a Emenda para a Quadra Esportiva do Bairro Totozinho Cardoso,  conquistada pelo 
Deputado Federal Arnaldo Faria de Sá, e outra, no valor de cem mil reais para o CCI - 
Centro de Convivência do Idoso. Reportando-se ao dito popular citado por um dos oradores 
que o antecedeu: “quem tem pressa come cru”, alertou que não se pode colocar em risco a 
vida de crianças que utilizam aquela quadra. Disse que ele e o Nobre Colega de Partido, 
Vereador Sérgio “Ratinho”, têm lutado para conseguir recursos, assessorando o Prefeito, 
conforme foi proposto em manifestação na tribuna, entretanto, é necessário que o Sr. 
Prefeito faça a parte dele, com competência, para que o recurso conquistado seja bem 
aplicado facilitando a conquista de novos recursos. Não havendo mais oradores inscritos e 
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 13 de Setembro de 2010. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  : 
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
  A Ata supra foi lida e ___________________ em Sessão Ordinária,  realizada 
em 20 de Setembro de 2010.   


