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              ATA DA 29ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁR IA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 17 de Outubro de 2011 - 3º Período da 15ª Legislatura. Aos 
dezessete dias do mês de Outubro do ano dois mil e onze, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Vigésima Nona 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 ausência do Ver . Claudinei José de 
Oliveira e presença dos demais 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 dos presentes, ou seja, oito votos.  Em seguida, o Sr. Presidente submeteu a 
ata à discussão e votação, sendo a mesma também aprovada por unanimidade dos 
presentes, 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:  MENSAGEM Nº 1.129/11 do Poder Executivo, encaminhando o 
PROJETO DE LEI Nº 021/11 (Revoga a Lei 1.595, de 04 de fevereiro de 2010, “Institui o 
Feriado Municipal do Dia da Consciência Negra”, e dá outras providências) – desp.: Às 
Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento; REQUERIMENTOS 
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  128 – Informar se este município de Salesópolis já 
é beneficiado pelo Decreto Nº 56.503/10, que aprovou e fixou valores a serem cobrados 
pelo uso dos recursos hídricos de domínio do Estado de São Paulo, na Bacia Hidrográfica 
do Alto Tietê, em caso positivo, desde quando vem recebendo recursos de investimentos e 
qual o valor mensal e, em caso negativo, justificar, do Ver. Pedro da Fonseca;  129 – 
Informar quando serão iniciadas as obras de recuperação da Rua Frederico Ozanan, centro 
desta cidade; 130 – Informar se existe algum projeto para realização de obra de 
infraestrutura, como construção de guias, sarjetas e asfaltamento na Travessa São 
Sebastião, Bairro Fartura, bem como se há recurso previsto para esta obra e, em caso 
positivo, qual a origem e valor, quais outras ruas serão beneficiadas e qual previsão para 
início das obras e, em caso negativo, quais medidas serão adotadas para minimizar os 
problemas enfrentados pelos moradores e usuários da citada via pública; e 131/11 – 
Informar as novas medidas adotadas para o transporte de pacientes aos hospitais e clínicas 
da região, haja vista que muitos pedidos estão sendo negados,  todos do Ver. Vanderlon 
Oliveira Gomes – desps.: Aprovados, encaminhe-se;  INDICAÇÃO Nº  160/11 – Solicitando 
ao Sr. Prefeito Municipal, determinar ao setor competente, adotar as providências que se 
fazem necessárias, para conter o desbarrancamento do terreno, localizado nos fundos da 
residência de Nº 91, da Rua José Dionísio de Oliveira, Jardim Bela Vista, do Ver. Vanderlon 
Oliveira Gomes – desp.: Encaminhe-se, lida no Expediente; OFICIO Nº CT RA 41/2011 da 
Telefônica, informando as previsões para o período de 2011-2015 do Plano Geral de Metas 
para a Universalização do Serviço Telefônico Fixo, expondo as Metas de Acessos 
Individuais, Coletivo (Telefone de Uso Público – TUP), de Postos de Serviços 
Multifacilidades em Área Rural e de Implementação da Infraestrutura de Rede de Suporte 
do Serviço Telefônico Fixo Comutado para Conexão de Banda Larga – desp.: Arquive-se, 
Plenário ciente.  Terminada a leitura, o Sr. Presidente concedeu a  palavra  aos  Nobres 
Edis inscritos.   O VER. PEDRO DA FONSECA iniciou reportando-se ao seu Requerimento 
Nº 128, enfatizando que o assunto tem a ver com o tema da reunião do Parlamento 
Metropolitano, ocorrida nesta manhã, no Restaurante Senzala, contando com a presença de 
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vários Vereadores e do Prefeito Municipal.  Disse que esta cidade sofre por ser cuidadora 
da bacia de água e, consequentemente, pelos impedimentos da Lei de Proteção dos 
Mananciais. Lembrou que, embora Salesópolis seja produtora de água para a Região 
Metropolitana, nada recebe por isso, contudo, pelo Decreto Nº 56.503, de nove de 
dezembro de 2010, o Comitê de Bacias Hidrográficas do Alto Tietê deverá destinar, pelo 
período de dez anos, no mínimo, cinquenta por cento dos recursos de investimento oriundos 
da cobrança para conservação, proteção e recuperação das áreas de mananciais que 
atendam a sua área de atuação, ressaltando que é isso que ele e os demais Pares 
esperam, pois, há muito,  lutam pela cobrança do fornecimento de água à benefício da 
população salesopolense. O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES justificou oralmente 
seu Requerimento Nº 129, enfatizando que a necessidade da recuperação da citada rua é 
notória, pois, parece mais um queijo suíço, portanto, ao desviar de um buraco 
inevitavelmente cairá em outro. Disse ainda que, em dias de chuva, ao passar pelo local, os 
veículos espirram água nos pedestres, portanto, necessitando de medidas urgentes. Com 
relação ao Requerimento Nº 130,  disse que os moradores vêm solicitando a infraestrutura 
e, para esclarecê-los, espera obter a resposta do Poder Executivo de quem espera, ao 
menos, uma limpeza na via pública para garantir o mínimo de dignidade aos moradores 
daquela pequena travessa. Reportando-se ao Requerimento Nº 131, disse que, todo dia, 
algum munícipe lhe procura, solicitando veículo para transporte aos hospitais da região. 
Questionou como farão esses munícipes que precisam dos exames, lembrando que já 
enfrentam dificuldades para agendá-los e agora, também para realizá-los. Enfatizou a 
necessidade de saber quais medidas serão adotadas pela Administração Municipal para 
solucionar tal problema, evitando que os munícipes mais carentes fiquem à mercê da sorte. 
Justificando oralmente sua Indicação Nº 160, disse que o muro da residência citada está em 
risco e, em breve, a própria residência sofrerá as consequências se nenhuma medida for 
adotada. Por fim, disse esperar que o Sr. Prefeito Municipal dispense atenção especial às 
suas proposições, pois, os Vereadores são intermediários entre a população e o Poder 
Executivo, diariamente são cobrados,  portanto, o atendimento destas certamente facilitará a 
vida da população.  Não havendo mais oradores inscritos, nem matéria a ser tratada na 
presente Ordem do Dia, o Sr. Presidente comunicou a pauta prevista para a Ordem do Dia 
da próxima sessão: única discussão e votação do PROJETO DE LEI Nº 19/11 (Dispõe sobre 
a definição das Zeis – Zonas Especiais de Interesse Social no Zoneamento do Município de 
Salesópolis e dá outras providências), de autoria do Poder Executivo. Em seguida, passou 
para a EXPLICAÇÃO PESSOAL  concedendo a palavra aos Nobres Edis inscritos, 
conforme livro de inscrição. O VER. AGNALDO BUENO disse que recebeu um comunicado 
de Brasília, na última sexta-feira, que graças à intercessão do Deputado Federal José 
Mentor, foram liberados dois microônibus para Salesópolis, através do Ministério da 
Educação. Enfatizou que é mais um feito do Governo Federal em prol deste município,  que 
poderá minimizar o problema com transporte de que tanto necessita. Disse ainda que o 
Deputado Estadual Donizete Braga (PT), apresentou indicação para o Governador do 
Estado, solicitando mais uma ambulância para atender o Distrito dos Remédios, esperando 
que o Governador se sensibilize com o pedido e o atenda. Por fim, parabenizou e 
agradeceu o Parlamento Metropolitano, por realizar uma de suas reuniões nesta cidade, 
discutindo tema tão importante e tão precioso de Salesópolis, a água,  esperando que a 
discussão não se restrinja a papéis, mas, realmente aconteça o que foi proposto em 
benefício desta cidade que é caixa d’água da Região Metropolitana de São Paulo.  O VER. 
VANDERLON OLIVEIRA GOMES lembrou que, há quinze dias, contatou o Sr. Prefeito 



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 

DE SALESÓPOLISDE SALESÓPOLISDE SALESÓPOLISDE SALESÓPOLIS    
Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - Salesópolis/SP 

CEP: 08970-000    - Tel\Fax: (011) 4696-1333/1716/1731 
Site www.camarasalesopolis.sp.gov.br Email: cmsalesopolis@uol.com.br 

 

continuação da Ata da 29ª Sessão Ordinária, realizad a em 17 de Outubro de 2011                               FL. 3 
 

 

 

Municipal e solicitou-lhe indicar para qual setor do turismo deveria ser destinada uma verba, 
no valor de cem mil reais, conquistada para Salesópolis, pelo Deputado Federal Arnaldo 
Faria de Sá e, embora necessitando urgente dessa informação, mesmo  o Prefeito Adilson 
tendo se comprometido a passá-la no dia seguinte, até esta data, ainda não houve qualquer 
indicação. Ressaltou que isso demonstra que os Vereadores querem ajudar, buscam 
recursos junto aos seus deputados, mas, embora os munícipes é que serão beneficiados, o 
caso não está sendo tratado com responsabilidade e independentemente da fonte do 
recurso. Disse que, se “as portas se fecharem”, não poderão lamentar, já que o recurso está 
disponível, mas, não há qualquer manifestação de interesse. Parabenizou a Sessão Solene 
Comemorativa ao Dia do Professor e,  em nome da Nobre Colega Vereadora e Professora 
Deise, parabenizou todos os professores e a escolha da homenageada, Professora Luiza 
Vaqueli dos Santos, que recebeu o Título de Cidadã Honorária deste Município. Considerou 
esta uma das sessões solenes mais emocionantes que participou, porque foi muito bem 
organizada pelas funcionárias deste Legislativo, especialmente,  porque foi uma surpresa 
para a homenageada, deixando todos os professores felizes, porque a Professora Luzia é 
um exemplo de pessoa e para o ensino desta cidade, motivo pelo qual, considerou a 
escolha  meritória. A VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE disse que não esteve 
presente na referida Sessão Solene, mas, parabenizou toda sua classe, sabendo que a 
sessão foi belíssima e que a Mestra escolhida para receber o Título de Cidadã 
Salesopolense, é merecedora da honraria. Pediu desculpas por não se fazer presente e 
agradeceu a todos da Câmara Municipal que não esquece a Classe dos Professores. Não 
havendo mais oradores inscritos,  o SR PRESIDENTE também agradeceu a colaboração de 
todos, principalmente, das funcionárias deste Legislativo,  que nunca medem esforços para 
que, cada sessão realizada neste município, tenha o maior êxito possível. Também 
comentou que, nesta data, todos estavam preparados para receber o Parlamento 
Metropolitano que realizaria uma reunião nesta cidade e,  no objetivo de engrandecer  a 
reunião nesta cidade, o Presidente da Câmara Municipal de São Paulo trouxe a reunião da 
Mesa Diretora daquele Legislativo para uma das salas do Casarão Senzala, deslocando 
para tanto, mais de dez funcionários. Enfatizou que o Parlamento envidou esforços para que 
os assuntos discutidos e documentos apresentados refletissem o interesse de todos, 
especialmente, do Presidente da Câmara Municipal de São Paulo, para desenvolver um 
bom trabalho. Enfatizou que vieram Presidentes das Câmaras Municipais de São Paulo, 
Osasco, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Carapicuiba, Osasco, entre outras 
cidades que contam com mais de oitocentos mil habitantes, além de representantes de 
cidades menores, dada a importância do tema. Comentou que, atualmente, há interesse 
para que os assuntos comuns sejam resolvidos, tanto que haverá uma reunião com o 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, a fim de cobrar a aprovação 
da lei relativa à compensação financeira pelo uso da água. Disse que, na citada reunião do 
Parlamento Metropolitano, também foram tratados assuntos como a despoluição e 
revitalização do Rio Tietê, restando uma lição de casa a todos os municípios que este rio 
corta, a fim de construir um Plano Diretor para recuperação desse em cada município. 
Informou que o Presidente do Parlamento – Vereador Paulista Apólice Neto, colocou à 
disposição os funcionários qualificados daquele Legislativo para orientar os interessados na 
elaboração do citado Plano Diretor para recuperação do Rio Tietê e, embora não seja o 
caso de Salesópolis, cujo rio ainda é vivo, cabe a este município colaborar com aqueles por 
onde o rio passa, mas, sua situação já é mais difícil. Disse que esta cidade, enquanto 
Nascente do Rio Tietê, foi agraciada pela reunião do Parlamento, onde se ouviu muitos 
elogios, cabendo agora fazer os encaminhamentos para que tudo possa ocorrer “de acordo 
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com o que Deus quiser”. Usando da palavra como Líder de Bancada (PT), o VER. 
AGNALDO BUENO parabenizou o ex-Presidente do Brasil - Lula, que recebeu,  nos 
Estados Unidos, o Prêmio World Food Prize 2011, em reconhecimento ao seu empenho no 
combate à fome e pobreza no Brasil e finalizando, parabenizou todos os petistas 
salesopolenses. 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 17 de Outubro de 2011. 
 
PRESIDENTE : 
 
1ª SECRETÁRIA  : 
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
24 de Outubro de 2011.   
            


