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               ATA DA 28ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 18 de Outubro de 2010 - 2º Período da 15ª Legislatura. Aos 
dezoito dias do mês de Outubro do ano dois mil e dez, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Vigésima Oitava Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Salesópolis sob a presidência do Vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior e 
secretariada pelos Edis Sérgio Aparecido Feliciano de Sá – 1º Secretário e Angelino 
Rodrigues – 2º Secretário.  Às dezenove horas, horário regimental, o Sr. 2º Secretário 
procedeu a verificação da presença, constatando-se a ausência dos Edis Agnaldo Bueno – 
Presidente e Paulo Arouca Sobreira – Vice-Presidente, 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 – 2º Secretário em exercício requereu a dispensa da leitura, 
requerimento este que, submetido ao Plenário, foi aprovado por unanimidade dos presentes, 
ou seja, sete votos.  Ato contínuo, o Sr. Presidente submeteu a ata à discussão e votação, 
sendo a mesma também aprovada por unanimidade dos presentes, sem preceder 
manifestação.  Em seguida, o Sr. Presidente em exercício solicitou ao também Sr. 1º 
Secretário em exercício que procedesse a leitura das matérias do EXPEDIENTE que 
constou do seguinte, com seus respectivos despachos:  REQUERIMENTO solicitando ao Sr. 
Prefeito Municipal Nºs: 113 – Prestar informações acerca do recurso liberado no valor de 
oitocentos e trinta e três mil reais para revitalização do Parque Nacional da Nascente do Rio 
Tietê, como: 1) Por quê a obra ainda não foi iniciada; 2) Qual empresa venceu o processo 
licitatório para realizá-la; e 3) Enviar cópia do projeto com suas respectivas planilhas; 114 – 
Prestar informações diversas acerca das atividades desenvolvidas no Centro Esportivo 
Municipal, bem como sobre o número de funcionários daquela pasta,  as obras realizadas, 
materiais e calendário esportivo e reabertura da piscina, entre outros;  115 – Prestar   
informações  acerca  do  recurso  no  valor  de dois milhões seiscentos e sessenta e seis mil 
reais,  para obras de infra-estrutura turística, como: 1) Qual empresa será responsável pelas 
obras, 2) Por quê, até o momento, não foram iniciadas as obras, 3) Cópia do projeto e 
programa relativo ao convênio citado, e 4) Cópia da planilha com as devidas aplicações do 
recurso; 116 – Informar quando os serviços de melhoria na parte não pavimentada das 
estradas do Bairro da Grama serão realizados; 117 – Informar por quê os três aparelhos 
para realizar exame de Eletrocardiograma não foram enviados para conserto quando 
estragaram, um a um, e quando ficarão prontos, viabilizando a retomada do atendimento no 
Posto de Saúde local;  118 – Prestar informações acerca do recurso de quinhentos mil reais,  
a serem aplicados na recuperação de estradas vicinais e pontes, bem como na limpeza e 
desassoreamento de vias e córregos: 1) qual empresa venceu o processo licitatório para 
realizar tais obras, 2) enviar cópia do projeto e plano de trabalho pertinente,  e 3) apresentar 
relatório de cada etapa do programa e projeto;  e 119/10 – Prestar informações e enviar 
documentos relativos ao último concurso público municipal: 1) relação das pessoas 
contratadas pelo Consórcio, com seus respectivos cargos/função e área de atuação, 2) por 
que não foram chamados os classificados no concurso e qual a previsão para iniciar a 
convocação,  e 3) quais setores serão beneficiados com a contratação dos concursados,  
relacionando quantidade de cada cargo, todos do Ver. Claudinei José de Oliveira – desps.: 
Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 207 – 
Determinar ao setor competente, realizar a limpeza no Córrego das Antas ou, como também 
é conhecido – Córrego da Caixa D’Água, localizado no Jardim Nídia, do Ver. Pedro da 
Fonseca;  208 – Determinar ao Setor de Obras, realizar as manutenções que se fazem 
necessárias no conhecido “Loteamento do Carmona”, especialmente, na Rua Theseu 
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Bueno, do Ver. Claudinei José de Oliveira – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente;  
PARECERES CFO Nºs 40 e 41/10, respectivamente, relativos aos Balancetes Financeiros 
da Câmara Municipal de Salesópolis – referente ao mês de Agosto/10 e da Prefeitura 
Municipal de Salesópolis - referente aos meses de Julho e Agosto/2010 e Folha de 
Pagamento - referente aos meses de Maio, Junho e Julho/2010 – desps.: Aguarde-se os 
Pareceres do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para então emitir o 
parecer final e conclusivo; CONVITE da Comissão Executiva do Alto Tietê do FOPEI-AT – 
Fórum Permanente de Educação Inclusiva do Alto Tietê, para o fórum que será realizado no 
dia vinte e seis de outubro, das nove às doze horas, no Centro Pastoral de Salesópolis – 
desp.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada  a  leitura,  o  Sr. Presidente concedeu a  
palavra  aos  Nobres Edis inscritos.  O VER.  PEDRO DA FONSECA iniciou justificando 
oralmente sua Indicação Nº 207/10, lembrando que o período de chuva está próximo e, se a 
limpeza solicitada não for efetuada, especialmente, no Córrego das Antas, localizado atrás 
do Auto Posto Ipiranga, os moradores, que já solicitaram os serviços à Municipalidade,  sem 
sucesso, sofrerão as conseqüências. Lembrou que estes mesmos moradores já foram 
vítimas da falta deste serviço, no ano passado, tendo suas casas inundadas, portanto, 
esperam providências para evitar reincidência do fato. Finalizou dizendo que a Dona Maria 
Januária é uma das moradoras próximas ao Córrego das Antas que lhe procurou, 
solicitando intercessão para referida limpeza. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA 
declarou seu apoio à Indicação Nº 207,  do Nobre Colega Pedro e, em seguida, reportou-se 
ao seu Requerimento Nº 113, dizendo que é uma conquista do governo anterior, cujo 
recurso foi liberado em abril do corrente, conforme publicado no Portal da Transparência do 
Governo Federal,  mas, até o momento, as obras ainda não foram iniciadas.  Em seguida, 
referiu-se ao seu Requerimento Nº 114, acrescentando que muitas vezes tem questionado a 
atuação da área de esporte e também porque tem visto no Balancete da Prefeitura 
Municipal, que há funcionários de outros setores trabalhando no Centro Esportivo. Quanto 
ao Requerimento Nº 115, disse que apresenta vários questionamentos para saber onde 
serão aplicados os recursos, também divulgados no Portal da Transparência.  Justificando 
seu Requerimento Nº 116, o orador disse que uma parte do Bairro da Grama foi 
pavimentada e outra não,  mas, questionando a Prefeitura Municipal, por duas vezes,  foi lhe 
respondido que o serviço seria feito, mas, com a mudança de Secretário de Obras, até 
agora nada foi feito. Lamentou que, sequer a obra da ponte, para garantir a segurança dos 
usuários, foi realizada e, tampouco, a utilização de maquinários na estrada, mesmo com as 
máquinas do Consórcio estando disponíveis nesta cidade. Com relação ao Requerimento Nº 
117, esclareceu que a cidade conta com três aparelhos de eletrocardiograma e tomou 
conhecimento de que todos estão quebrados por uma pessoa que o procurou, solicitando 
ajuda para agendar veículo, a fim de realizar o exame em São Paulo. Julgou absurda a 
situação, questionando como chegou a quebrar três aparelhos, sem enviá-los para conserto. 
Disse não ser a primeira vez que ocorre esta situação, portanto, lamenta concluir que,  se o 
funcionamento de tais aparelhos dessem lucro ao pessoal da saúde, certamente correriam 
para resolver o problema e, ao menos,  um deles, estaria funcionando. Reportando-se ao 
seu Requerimento Nº 118, disse que, embora no Portal da Transparência, esteja publicado 
o valor de quinhentos mil reais liberados para recuperação de estradas vicinais 
salesopolenses, há uma placa, em frente ao Mercado do Sr. João Sabino, constando a obra 
mas não cita valor, empresa e nem a data de início da obra. Acrescentou que nada adianta 
a placa se não constam as informações mais importantes, e que isto o preocupa, pois, 
poderão maquiarem cinco ou seis estradas para dizerem que o recurso todo foi utilizado. 
Enfatizou a importância de divulgar os valores para que sejam fiscalizados, lembrando que o 
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recurso é liberado pelo Governo, mas, oriundos de impostos pagos pelos munícipes. 
Também justificou sua Indicação Nº 208, dizendo que a apresentou, porque um munícipe 
lhe reclamou que não consegue sair de sua casa na Rua Theseu Bueno, Loteamento do 
Carmona. Por fim, ressaltou que este é mais um exemplo de que o município precisa 
realizar serviços básicos, para depois preocupar-se com as grandes obras. Não havendo 
mais oradores inscritos, nem matéria a ser apreciada na presente Ordem do Dia, o Sr. 
Presidente interino comunicou que,  fica prevista,  para a ordem do dia da próxima sessão, 
única discussão e votação do PROJETO DE LEI Nº 24/10 (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. Ato 
contínuo, passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL e, conforme livro de inscrição, 
concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA 
enfatizou a necessidade de criar uma Secretaria Municipal de Trânsito, pois, são duas 
segundas-feiras, consecutivas, que presencia acidente na área central. Comentou que, na 
semana passada, ocorreu um na Avenida Victor Wuo, próximo ao supermercado Okamura 
e, nesta data, na Avenida Professor Adhemar Bolina. Aliado a estes dois, contou que ainda 
o veículo oficial da Prefeitura Municipal chocou-se com uma moto na área central. Enfatizou 
que tais situações demonstram a necessidade de tomar medidas, antes de uma fatalidade 
dentro de um espaço tão pequeno, como a área central desta cidade. Lamentou que há um 
problema sério e crescente no trânsito, pois todo mundo estaciona onde não pode. E, muito 
embora alguns atribuam a situação à falta de policiamento, lembrou que são apenas dois 
policiais com uma viatura, mas, por outro lado, questiona por quê o recurso da multa do 
radar e do trânsito não são aplicados na melhoria do próprio trânsito, ajudando na solução 
do problema que está se tornando insuportável. Lembrou que, na Lei Orgânica do 
Município, está disposto que o Município deve estabelecer políticas de educação para 
segurança do trânsito, contudo, não se sabe onde, com quem ou em que local isto vem 
sendo feito. Lembrou ainda que vários Vereadores têm reclamado os problemas de 
acidente, falta de lombada, de pintura delas, entre outros, como a grande quantidade de 
buraco nas ruas, tudo sem solução. Reiterou que o Poder Executivo deveria utilizar o 
recurso arrecadado das multas de trânsito e radar, portanto, o problema não é falta de 
dinheiro, mas, de planejamento e vontade política. Lembrou que, mais uma vez, precisa da 
ambulância para socorrer acidente e, apesar das brigas para ficar sempre disponível na 
Santa Casa local, a vítima tem que esperar entre trinta e quarenta minutos para ser 
socorrida. Disse que, há muito, vem dizendo as mesmas coisas, como o caso da 
ambulância que, se ficasse disponível na Santa Casa local, seria mais fácil e rápido para 
atender os acidentes, com maca e demais aparatos, contudo,  embora simples, não 
realizam tais mudanças. Quanto à segurança local, disse que os roubos de veículos têm 
crescido, necessitando de um trabalho conjunto com governo municipal e estadual, 
objetivando o aumento do efetivo policial, porque há muitos problemas crescendo. 
Questionou por que o Governo Municipal, do mesmo partido do Governo do Estado, não 
encontra formas de frear os problemas, cobrando solução nos órgãos regionais e na Casa 
Civil, visto que os poucos policiais locais não conseguem atender tudo. Enfatizou que 
Salesópolis está crescendo e, portanto, precisa de mais policiais civis e militares,  
necessitando que o Sr. Prefeito Municipal se manifeste e se comprometa também, e não 
apenas os Vereadores. Informou que esteve na Secretaria Estadual de Meio Ambiente, 
expondo alguns problemas desta cidade, onde conseguiu o comprometimento de uma 
atenção especial, contudo, agendou,  para esta semana, uma reunião com a CETESB para 
que seja feita a mudança necessária no atendimento aos munícipes que buscam licenças 
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ambientais. Enfatizou a necessidade do Prefeito Adilson usar do seu prestígio e também 
interceder para que desburocratize o sistema de liberação de licenças. Finalizou 
parabenizando esta Casa de Leis pela Sessão Solene Comemorativa ao Dia do Professor, 
lamentando que, muito embora o reconhecimento aos profissionais, num total de sessenta e 
seis presentes, apenas trinta e três eram professores. Acrescentou que, embora alguns não 
concordem com certas situações que vêm ocorrendo no município,  quando se faz uma 
homenagem à uma classe profissional tão importante, é de se lamentar que tão poucos 
participem e  muitos deixem de prestigiar, sem qualquer explicação, especialmente, se 
considerar todo empenho para o evento que contou com sorteios de bons prêmios aos 
homenageados. Finalizou enaltecendo aqueles que prestigiaram o evento, as palavras da 
Professora Massuko – representando os Professores e da Vereadora Deise – 
representando este Legislativo, portanto, eram esperados muito mais professores para 
prestigiar o evento preparado para eles. O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES 
comentou que, na semana passada, foi até a Delegacia de Polícia Civil, onde encontrou 
várias pessoas com dificuldade para emplacar seus carros. Na oportunidade, conversou 
com o Delegado local – Dr. José Carlos dos Santos Alvarenga, quem lhe contou as 
dificuldades que vem enfrentando, também citadas pelo orador que o antecedeu, e ainda 
lamentou a falta de atenção com aquele setor que traz recursos para o município. 
Acrescentou ainda que, muitas pessoas que estavam lá, já disseram que, da próxima vez, 
preferirão emplacar seus veículos em municípios vizinhos, pois têm que ir à Delegacia local, 
de quatro a cinco vezes, para conseguir emplacar. Informou ainda que, no ano passado, 
Salesópolis arrecadou setecentos mil reais através do IPVA e, nenhum centavo disso foi 
investido na Delegacia, apenas promessas de várias mudanças, mas, nem sequer a 
cobertura para que o emplacamento fosse possível nos dias de chuva. Concluiu dizendo 
que se fosse dispensada maior atenção àquele setor, aumentaria o número de 
emplacamento e, consequentemente, a arrecadação, entretanto, há apenas promessas de 
obras grandes ou para enfeitar este ou aquele lugar, enquanto não se realiza os serviços 
básicos e necessários. Citou como mais um exemplo destes, a pintura das lombadas na 
cidade, tão cobrada nesta Casa de Leis, contudo, lembrou que,  um projeto de lei foi 
encaminhado pelo Sr. Prefeito Municipal, para deliberação neste Legislativo, sugerindo 
utilizar na Santa Casa local,  um  recurso no valor de cento e vinte mil reais, proveniente das 
multas do radar eletrônico, mas,  era inconstitucional, o que significa que o valor ainda está 
disponível. Questionou se uma lata de tinta para pintar as lombadas, amenizando os 
problemas, custaria mais de cento e vinte mil reais, concluindo que isso comprova que a 
Administração não faz este e outros pequenos serviços porque não quer. Ainda reportando-
se ao trânsito nesta cidade, o orador comentou que alguns comerciantes dos arredores da 
praça, vêm solicitando retomar a medida adotada em gestões anteriores, fechando a 
passagem para o trânsito nos finais de semana, quando há muito movimento de pessoas 
expostas aos riscos de atropelamento, necessitando desta medida preventiva com urgência. 
Reportando-se ao Bairro da Pedra Rajada, disse que, em reunião com os moradores, mais 
uma vez, cobraram a manutenção da ponte prometida no mês de abril, para a qual, 
bastariam oito vigas que garantirão a segurança dos usuários. Lamentou ver tanta 
dificuldade para a solução de problemas pequenos, os quais são empurrados para o dia 
seguinte, gerando reclamos dos funcionários, que dizem que, para contratar chefes a 
Administração Municipal utiliza recursos do Consórcio, mas, não fazem o mesmo,  para 
contratação de braçais que farão as obras necessárias. Questionou como não há dinheiro 
para pagar horas-extras aos funcionários, se os contratados pelo Consórcio, pago com 
recurso do município,  estão recebendo, ou seja, um outro sendo beneficiado em prejuízo da 
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grande maioria. Reportando-se às vagas nas EMEI’s – Escolas Municipais de Ensino Infantil 
e Creche Municipal, o orador disse que há muitos interessados nas vagas, mas, não 
conseguem porque há apenas uma creche na cidade. Acrescentou que, para piorar a 
situação, os alunos de três anos, que seriam matriculados nas EMEI’s, não mais serão 
aceitos, ou seja, têm que ir para a Creche onde não há vagas. Disse que não consegue 
entender esta situação, já que todos reconhecem haver salas disponíveis, além de tratar-se 
da área de educação, a qual recebe o maior recurso dentre as demais secretarias 
municipais. Disse que pretende reunir os demais membros da Comissão de Educação 
(COSPES) deste Legislativo, para juntos irem à Secretaria Municipal de Educação, a fim de 
apresentar estes questionamentos e entender melhor esta decisão, ou seja, porque a 
população tem que pagar por um problema que pode ser resolvido. Lembrou que, na 
Sessão Solene Comemorativa ao Dia do Professor, usando da palavra, o  Prefeito Adilson 
falou da implantação de lousas digitais nas escolas, contudo, o orador questiona por quê 
tudo isto, se não há o atendimento básico. Por fim, lamentou tais atitudes que não 
compreende e disse que não há como concordar, motivo pelo qual fica indignado e 
procurará a Secretaria Municipal de Educação para que as mães sejam atendidas com 
vagas para seus filhos. Não havendo mais oradores inscritos o SR.  PRESIDENTE EM 
EXERCÍCIO, VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR disse que é muito 
necessária esta visita da Comissão de Educação àquela secretaria municipal, para conhecer 
os motivos, já que possui recursos. Enfatizou que tudo o que é trazido para esta Casa de 
Leis deve ser esclarecido, pois, há muitos casos de má interpretação, necessitando 
averiguar a realidade dos fatos para então tomar atitudes. 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 18 de Outubro de 2010. 
 
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO     : 
 
1º SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO: 
 
2º SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO: 
 
  A Ata supra foi lida e ___________________ em Sessão Ordinária,  realizada 
em 25 de Outubro de 2010.   


