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              ATA DA 17ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA M UNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 27 de Junho de 2011 - 3º Período da 15ª Legislatura. Aos 
vinte e sete dias do mês de Junho do ano dois mil e onze, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Décima Sétima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Salesópolis sob a presidência do Vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior e 
secretariada pelos Edis Deise Aparecida Corrêa Duque – 1ª Secretária, 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 
a Sra. 1ª Secretária que procedesse a leitura da Ata da última sessão, neste momento, o 
Ver. Angelino Rodrigues requereu a dispensa da leitura, requerimento este que, submetido 
ao Plenário, foi aprovado por unanimidade.  Em seguida, o Sr. Presidente submeteu a ata à 
discussão e votação, sendo a mesma também aprovada por unanimidade, sem preceder 
manifestação.  Ato contínuo,  solicitou a Sra. 1ª Secretária que procedesse a leitura das 
matérias do EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus respectivos despachos: 
REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  077 – Informar a situação das 
Indicações Nºs 20,30, 44, 71, 77, 84, 85 e 86/11, tratando de problemas que requerem 
urgente solução,  do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes;  080 – Determinar ao Conselho 
Municipal de Educação, enviar os documentos e prestar as seguintes informações: 1) Cópia 
das atas das reuniões do Conselho Municipal de Educação, relativo ao período de Janeiro a 
Junho/2011, 2) Relatório da Receita e Despesa dos recursos do FUNDEB e dos 25% do 
orçamento destinados à Área de Educação, discriminando-os, 3) Qual o valor aplicado no 
transporte escolar neste exercício de 2011 e se o recurso advém do FUNDEB;  081 – Enviar 
cópia do Plano de Trabalho do Consórcio Três Rios, para confrontar com a relação dos 
funcionários contratados, já enviada,  a fim de entender melhor a real necessidade para a 
Administração Municipal;  082 – Enviar cópia do projeto e planilha relativos à obra do 
Parque da Nascente do Tietê, apontando as mudanças realizadas pela atual Administração, 
bem como informar a data prevista para sua conclusão e a empresa responsável;  083 – 
Determinar ao COMDEMA – Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, enviar cópia 
das atas das reuniões em que foi deliberado sobre a retirada das árvores centenárias da 
Avenida Antonio Paulino de Miranda e da Praça Padre João Menendes, para atender 
respectivas obras de reforma; 084 – Determinar ao COMTUR – Conselho Municipal de 
Turismo, enviar os documentos e prestar as informações relacionadas ao FUMTUR – Fundo 
Municipal de Turismo: 1) Relatório Mensal da Receita do FUMTUR, discriminando os 
valores recebidos nos últimos seis meses, com suas respectivas fontes, 2) Relatório  Mensal  
da  aplicação  dos  recursos  constantes  do  item  anterior, 3) Relatório da Receita e 
Despesa do FUMTUR, referentes aos exercícios de 2009 e 2010; 085 – Esclarecer sobre a 
legalidade da utilização de espaço público para estacionamento privado, inclusive com uso 
de cavalete, nos arredores do Supermercado Okamura – Fartura, bem como justificar os 
motivos pelos quais ainda faz vistas grossas à situação e não sinaliza o local 
adequadamente, garantindo a mínima segurança aos clientes daquele supermercado, dos 
turistas e, especialmente, dos moradores que transitam naqueles arredores, todas do Ver. 
Claudinei José de Oliveira; 078 – Solicitando ao CREMESP – Conselho Regional de 
Medicina do Estado de São Paulo, cópia dos autos da Sindicância Nº 62.786/2010, sobre a 
apuração e decisão de arquivamento, para melhor entendimento e esclarecimento à 
denunciante de mau atendimento na Santa Casa local, em 2010, também do Ver. Vanderlon 
Oliveira Gomes; e 079/11 – Solicitando ao Sr. Edson Roberto Macena de Brito, Gerente 
Regional Penha, da Caixa Econômica Federal, prestar diversas informações acerca da 
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paralisação da obra de reforma no campo de futebol do CEREBF, além de outras obras de 
melhorias naquele espaço público, de autoria da COSPES – Comissão de Obras, Serviço 
Público, Educação e Saúde  – desps.: Aprovados, encaminhe-se;  MOÇÃO DE APELO Nº 
007/11  – À autoridades federais, estaduais e municipais, para que envidem todos os 
esforços políticos, administrativos e pessoais no sentido de dotar o CENTRO 
ONCOLÓGICO DE MOGI DAS CRUZES-SP, de todos os recursos materiais e humanos, 
para que possa ampliar o número de atendimento de pacientes portadores de câncer, do 
Ver. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior e outros – desp.: Aprovada, encaminhe-se; 
INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  110 – Determinar ao Setor de 
Obras, realizar uma operação tapa-buracos na Rua Expedicionário Benedito da Fonseca, 
Bairro Totozinho Cardoso; e 111/11 – Determinar ao setor competente, realizar estudos 
objetivando o monitoramento, por câmeras de segurança, na área central desta cidade, 
especialmente, na Praça da Matriz e nas proximidades do Banco Bradesco, bem como nas 
entradas da cidade e próximo das unidades escolares, ambos do Ver. Pedro da Fonseca  –  
desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente;  CONVITE da EE Professora Rosa Maria de 
Souza, para sua Festa Junina, que será realizada no próximo dia dois, a partir das quatorze 
horas, naquela unidade escolar; COMUNICADO do Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome sobre a liberação de recursos financeiros, no valor total de R$ 8.617,90, 
para os Programas IGD-PBF, PBF, PBVII e PVMC – Competências 02 e 04/2011 –  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 sua 
Indicação Nº 111, lembrando que Salesópolis conta com pequeno contingente policial e, 
recentemente,  ocorreu um roubo no Caixa Eletrônico do Distrito dos Remédios, portanto, o 
município está à mercê de vândalos. Reconheceu que outros Vereadores, em épocas 
anteriores, já apresentaram pedidos de igual teor, e que o investimento não será de custo 
baixo, mas, a garantia da segurança é de grande importância. Também justificou sua 
Indicação Nº 110,  dizendo que os moradores reclamam que os buracos aumentam cada dia 
mais, necessitando da solicitada operação tapa-buracos. O VER. VANDERLON OLIVEIRA 
GOMES justificou seu Requerimento Nº 77, dizendo reconhecer que o Sr. Prefeito Municipal 
não está obrigado a responder este tipo de proposição, contudo, é necessário que seus 
eleitores, tenham o retorno do pedido que lhe apresentaram e, para isto, será necessária 
uma posição do Poder Executivo. Acrescentou que a Indicação Nº 44, uma das cobradas 
neste requerimento, solicita estudos para solução dos problemas relativos à falta de 
escoamento das águas pluviais da Rua Antonio Marfil Sanches, que invade as casas e 
causa prejuízo aos moradores. Neste caso, o orador disse que visitou o local junto ao 
Prefeito Adilson e um responsável pelo Setor de Obras, quando prometeram uma solução, 
mas, até o momento, nada foi feito. Relatou ainda que, um dos moradores, é uma senhora 
idosa e, quando chove, ela tem que ser carregada nos braços para sair de casa, situação 
que poderia ser evitada com a medida solicitada.  Por fim, disse que, na também cobrada 
Indicação Nº 77, solicita medidas para captação de água no Jardim São Vicente, onde 
vários moradores também têm suas residências alagadas, portanto, espera que tais 
medidas não fiquem para segundo plano, pois, somente quem passa por tal situação, sabe 
da preocupação e emergência para a solução. Não havendo interesse dos demais 
Vereadores inscritos em fazer uso da palavra, o SR. PRESIDENTE apoiou a Indicação Nº 
111, do Nobre Colega Pedro, acrescentando que tal pedido é levado,  há muito,  ao Poder 
Executivo e, até o momento, nada foi feito.  Contudo, disse que, recentemente, o Chefe do 
Poder Executivo garantiu o monitoramento de todo município, quando lhe foi colocada a 
crescente insegurança deste município, face à falta de efetivo policial, tanto na Polícia Militar 
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quanto na Civil, portanto, o monitoramento será um dos melhores investimentos a ser feito 
por qualquer Prefeito Municipal. Concluiu dizendo que este é um item prioritário e merece tal 
investimento e, na oportunidade, o Prefeito Adilson pediu para transmitir aos Vereadores 
que, no segundo semestre deste ano, o monitoramento será implantado no município.  Não 
havendo mais oradores inscritos, nem pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia, o Sr. 
Presidente passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL  e, conforme livro de inscrição, 
concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. PEDRO DA FONSECA registrou o 
lançamento de mais um jornal neste município, o Jornal FATTO, do jovem jornalista 
Anderson Nepomuceno. Disse que este jornal está mostrando não apenas o seu trabalho, 
mas, dos Vereadores e da população em geral, além de expor informações sobre o 
comércio local e atuação dos atletas nas mais diversas modalidades. Parabenizou o jovem 
jornalista, presente no plenário desta sessão, desejando-lhe um futuro brilhante.  O VER. 
AGNALDO BUENO lembrou que, há muito, junto aos demais Vereadores deste Legislativo, 
vem lutando para solucionar o problema de espaço do Banco do Brasil, cujos clientes 
formam filas do lado de fora, uma vergonha para este município. Enfatizou também como 
outra vergonha para este município, o espaço da Vara Distrital local, onde os munícipes 
ficam do lado de fora por falta de espaço interno, sugerindo que, através da ACAT – 
Associação das Câmaras Municipais do Alto Tietê e do Parlamento Metropolitano, sejam 
cobradas,  do Governo Estadual e Federal,  melhores condições à população local. Não 
havendo interesse dos demais Vereadores inscritos em fazer uso da palavra,  o SR. 
PRESIDENTE transmitiu a todos o convite do Padre Ednei,  para a Ordenação do Diácono 
do Município,  que será realizada na missa do próximo domingo, dia três de julho, às dezoito 
horas, na Igreja do Distrito dos Remédios e, em seguida, às dezenove horas e trinta 
minutos, na Igreja Matriz local,  apresentando o novo Padre que o ajudará nos serviços 
ministeriais. Desejou bom recesso a todos, lembrando que as sessões ordinárias serão 
retomadas no dia primeiro de agosto e, 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 27 de Junho de 2011. 
 
PRESIDENTE : 
 
1ª SECRETÁRIA  : 
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
1º de Agosto de 2011.   
            

 


