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              ATA DA 5ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRI A DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 26 de Março de 2012 - 4º Período da 15ª Legislatura. Aos 
vinte e seis dias do mês de Março do ano dois mil e doze, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis sob 
a presidência do Vereador Paulo Arouca Sobreira e secretariada pelos Edis Sebastião 
Rodrigues de Campos Júnior – 1º Secretário e Angelino Rodrigues – 2º Secretário.  Às 
dezenove horas,  horário regimental, o Sr. 2º Secretário procedeu a verificação da presença,  
sendo constatada a presença de oito Edis, exceto da Vereadora Deise Aparecida Corrêa 
Duque, que teve o exercício do seu mandato suspenso temporariamente, conforme 
deliberação plenária na última sessão. Portanto, havendo número legal, o Sr. Presidente  
declarou aberta a sessão. Não havendo interesse  em assumir a vaga ora existente nesta 
Casa pelo 1º Suplente (Sr. Mário Barbosa Pinto),  do partido/coligação da Vereadora Deise, 
convocou-se então o 2º Suplente, o Sr. Sérgio dos Santos, da coligação PMDB/PSB. 
Estando  presente, o Sr. Sérgio dos Santos foi convidado pela presidência a apresentar-se à 
Mesa Diretora e entregar a cópia da sua Declaração de Bens.  Feito isso e  após firmado o 
compromisso regimental, o Sr. Presidente declarou empossado o Sr. Sérgio dos Santos no 
cargo de Vereador, cujo mandato encerrar-se-á ao término da suspensão do mandato da 
Vereadora, ou seja, em 11 de maio do corrente ano. Dando prosseguimento aos trabalhos, 
o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura da ata da sessão 
anterior. Neste momento, o Ver. Pedro da Fonseca 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 também aprovada 
por unanimidade, sem preceder manifestação. Ato contínuo,  solicitou ao Sr. 1º Secretário 
que procedesse a leitura das matérias do EXPEDIENTE que constou do seguinte, com 
seus respectivos despachos:  MENSAGEM Nº 1.136 do Poder Executivo, encaminhando o 
PROJETO DE LEI Nº 006/12 (Proíbe o uso de telefone móvel no interior das Agências e 
Postos Bancários, e dá outras providências) – desp.: Aguarde-se os pareceres das 
Comissões competentes;  OFÍCIO Nº 063/12 do Poder Executivo, encaminhando o 
BALANCETE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA FREDERICO OZANAN, relativos aos 
meses de Outubro, Novembro e Dezembro/12 – desp.: Às Comissões de Finanças e 
Orçamento e de Obras, Serviço Público, Educação e Saúde; OFÍCIO Nº 068/12 do 
Secretário de Administração e Pessoal do Poder Executivo,  justificando a não concessão 
do reajuste geral da remuneração dos servidores públicos municipais, em razão da despesa 
total com pessoal estar acima do limite prudencial em relação à Receita Corrente Líquida, 
relativa ao início deste ano,  e informando que a Municipalidade está viabilizando medidas 
para minorar o percentual e conceder o reajuste geral que terá seus efeitos retroativos a 
data-base (janeiro – conforme Lei Orgânica), assim como nos anos anteriores – desp.: 
Arquive-se, Plenário ciente;  REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  
030 –  Informar por quê, até o momento, as obras estruturais visando dar acessibilidade e 
maior conforto aos alunos da EMEF Mestra Henriqueta ainda não foram realizadas e 
quando serão iniciadas,  bem como informe sobre as obras de cobertura do corredor de 
entrada e saída dos alunos, localizado na Avenida Antonio Paulino de Miranda;  031 – Cópia 
da resposta à Notificação enviada à Empresa Sattim Mota Ltda., referente a pavimentação 
da Rua Domingos Freire de Almeida e Reurbanização da Praça na mesma rua, pois, 
referida notificação datada de 12/Julho/10,  determinava prazo de dez dias para a empresa 
comparecer e resolver o problema apresentado devido aos bloquetes que estavam se 
soltando e afundando, sob pena de serem tomadas medidas administrativas e/ou judiciais 
cabíveis;  032 – Informar a situação atual do processo ou das negociações acerca da 
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reabertura da Agência do Banco do Brasil neste município, todas do Ver. Pedro da Fonseca;  
033 – Informar se já foi liberado o valor de R$ 240.000,00 relativo à Emenda Individual de 
autoria do Deputado José Mentor, para Qualificação de Profissionais Associados ao 
segmento do Turismo, especificando o tipo de qualificação, respectivas carga horária, 
período, valores e profissionais beneficiados;  034 – Prestar informações acerca do 
Programa Bolsa Família, do Governo Federal, como: número de famílias inscritas e famílias 
beneficiadas e o valor mensal repassado às famílias, ambas do Ver. Agnaldo Bueno;  035 – 
Informar e enviar os documentos que seguem: 1)  Qual o valor da dívida ainda pendente 
com as Empresas Bandeirante Energias do Brasil, Telefônica S/A e Sabesp,  e se o 
parcelamento vem sendo cumprido, 2)  Enviar um relatório constando o valor da dívida 
pendente com o Auto Posto Petropires e a quantidade mensal de combustível utilizado no 
período de 2009 a 2012 e  3)  Há dívida pendente com outros fornecedores e, em caso 
positivo, relacionar os fornecedores com a respectiva data, valor da dívida e se houve 
parcelamento, informar em quantas vezes e desde quando;  036 – Informar em que 
condições contratuais a empresa contratada para realizar a limpeza no município continua 
prestando serviço, já que o prazo legal do contrato está vencido e não foi renovado, nem 
emergencialmente; bem como envie uma relação contendo os valores pagos nos últimos 
doze meses, ambos do Ver. Claudinei José de Oliveira; 037 – Encaminhar cópia do projeto 
e planilha, bem como do processo licitatório, relativos às obras das calçadas da Rua XV de 
Novembro e Avenida Professor Adhemar Bolina;  038 – Informar o que aconteceu com o 
processo referente às obras de recuperação da Rua Sebastião Nepomuceno da Silva que, 
em setembro passado,  já estava em processo de licitação, e qual a real data prevista para 
início desta obra, ambos do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes; 039 – Prestar informações 
acerca do sistema de sonorização instalado no prédio onde funcionava a Secretaria 
Municipal de Assistência Social e Fundo Social de Solidariedade; e 040/12 – Fornecer cópia 
integral de todo processo licitatório e pagamento de medições relativas à reforma do 
CEREBF – Centro Esportivo e Recreativo Expedicionário Benedito da Fonseca, bem como 
das calçadas de várias ruas, ambos da gestão anterior, ambos do Ver. Sebastião Rodrigues 
de Campos Júnior – desps.: Aprovados, encaminhe-se;  INDICAÇÕES solicitando ao Sr. 
Prefeito Municipal Nºs:  032 – Determinar ao setor competente, colocar uma placa – PARE, 
no início da subida da Rua 31 de Março, altura do Nº 295; 033 – Interceder junto à Empresa 
Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a colocação de iluminação pública na altura do 
Nº 141 da Rua Bela Vista, ambas do Ver. Agnaldo Bueno; 034 – Determinar à Secretária 
Municipal de Saúde, adotar medidas para agilizar o atendimento na realização de exames 
de ultrassonografia; 035 – Adotar as medidas necessárias a fim de atender os moradores da 
Estrada do Cardoso e Bairro do Alegre, com a manutenção da estrada, colocando o material 
amontoado na lateral pela Subprefeitura do Distrito do Remédio e roçando o mato do 
acostamento, ambas do Ver. Claudinei José de Oliveira; 036 – Determinar ao setor 
competente o patrolamento e cascalhamento da Estrada dos Fonsecas, no morro próximo 
ao sítio do Sr. Narciso;  037 – Determinar ao setor competente ou interceder junto ao DER, 
visando a retira da areia acumulada na Rotatória da SP 88, em frente à Borracharia do 
Distrito do Remédio, ambas dos Vers. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá e Angelino 
Rodrigues; 038 – Determinar ao setor competente, solucionar os problemas relativos à 
transmissão de sinais de TV UHF neste município;  039 – Atender o abaixo-assinado que 
anexa, envidando todos os esforços possíveis junto ao responsável pelo transporte escolar, 
objetivando a mudança do ponto de parada do transporte escolar nos Bairros do Pico Agudo 
e Pimentas, para trezentos metros à frente do atual;  040 – Determinar ao setor competente, 
adotar as providências necessárias à solução da erosão que vem se agravando a cada dia, 
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no córrego localizado na altura do Km 2 da Estrada do Bracaiá,  divisa das propriedades do 
Sr. José Roberto e Dona Terezinha, todas do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes; 041 – 
Determinar ao setor competente, realizar o patrolamento da Estrada da Torre, que dá 
acesso aos Bairros Mirandas, Ribeirão do Pote, Barro Amarelo e dos Pintos;  e 042/12 – 
Adotar as medidas necessárias objetivando a implantação de algumas lombadas na subida 
da Rua Frederico Ozanan, ambas do Ver. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior – desps.: 
Encaminhe-se, lida no Expediente;  BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE SALESÓPOLIS, referente ao mês de Fevereiro/12 – desp.: À Comissão de Finanças e 
Orçamento;  OFÍCIO Nº 104/12 - da Promotoria de Justiça de Salesópolis, encaminhando 
recomendações para abster-se de promover propaganda eleitoral antes do dia cinco de 
julho deste ano, seja através de qualquer manifestação ou colocação de faixas, escritos com 
fins eleitorais durante a realização das festas municipais e/ou outros eventos no 
mencionado período, também abster-se de colocar seus nomes, símbolos ou imagens nas 
publicidades de seus atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos 
que deverão ter apenas caráter educativo, informativo ou de orientação social, atentando 
que tais condutas caracterizam ato de improbidade administrativa e, em trinta dias, dêem 
publicidade a presente recomendação, comprovando-se documentalmente, e alertando que,  
em caso de não acatamento desta recomendação, o Ministério Público adotará as medidas 
legais necessárias a fim de assegurar a sua observância, inclusive através do ajuizamento 
da ação civil pública, buscando a imediata cessação das condutas vedadas e a imposição 
das penalidades cabíveis; CONVITE para a 1ª Conferência Nacional sobre Transparência e 
Controle Social, no próximo dia trinta e um, das oito às treze horas, na Sociedade São 
Vicente de Paulo;  COMUNICADOS sobre a liberação de recursos financeiros: do Ministério 
da Saúde  –  no valor de R$ 12.500,00 para o Pagamento de Serviços de Atendimento 
Móvel às Urgências – SAMU 192;   da Caixa Econômica Federal – no valor de R$ 
295.300,00 para canalização de diversos córregos da área urbana, cabendo ao município a 
contrapartida de 2%, no valor de R$ 6.026,53; no valor de R$ 195.000,00 para aquisição de 
patrulha mecanizada, cabendo ao município a contrapartida de 6,7%, no valor de R$ 
14.000,00; e no valor de R$ 97.500 para a reurbanização e revitalização do Centro Histórico 
(calçadão da Rua XV de Novembro), cabendo ao município a contrapartida de 2,5%, no 
valor de R$ 2.500,00 –  desps.: 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 31, lembrando que, há anos, vem buscando 
informações e a solução dos problemas da referida rua e parquinho que está quebrado, 
acreditando que a Administração espera acontecer o pior,  envolvendo a comunidade da 
Creche Municipal, para então tomar uma medida. Referindo-se à sua Indicação Nº 30, 
acrescentou que, há dois ou três anos, vem conversando com pais de alunos portadores de 
necessidades especiais e que, diante das dificuldades de locomoção, solicitam obras 
estruturais de acessibilidade,  enfatizando que os poucos funcionários também enfrentam 
dificuldades para bem atender esses alunos especiais. Em seguida, lembrou que,  quando o 
Nobre Vereador Agnaldo foi presidente deste Legislativo, alguns Vereadores e 
representantes do Poder Executivo, em comitiva, participaram de uma reunião com diretores 
do Banco do Brasil, objetivando a reabertura da agência nesta cidade, contudo,  já passou 
dois anos e nada se efetivou. Disse ainda que há muitos comentários a esse respeito, que 
em um mês reabrirá ou que já foi alugado o prédio, mas, na verdade, os Vereadores estão 
envergonhados, pois não têm mais o que falar aos munícipes que ficam sob chuva e sol, 
esperando atendimento no meio da rua, como se o banco fizesse favor ao município. 
Concluiu lamentando que esta instituição que leva o nome do País, deveria ser exemplo a 
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outras, mas, ao contrário, a população fica à mercê da situação, especialmente, os 
funcionários públicos que recebem seus salários através desse banco. O orador lembrou 
que, no ano passado, apresentou um anteprojeto de lei obejtivando a proibição do uso de 
telefone móvel no interior de agências e postos bancários, solicitando ao Poder Executivo, 
transformá-lo em projeto para garantir a segurança dos munícipes, pois, embora o 
monitoramento interno, tais aparelhos são utilizados para comunicações, mas, também para 
filmarem e serem úteis à criatividade das mentes criminosas.  Finalizando, disse que agora 
recebe sua proposta na forma do Projeto de Lei Nº 06, esperando contar com o apoio dos 
Nobres Pares,  até porque Salesópolis já sofre com a falta de policiamento, comprometendo 
a segurança, sendo este projeto aliado ao bem estar da população, a exemplo do que já 
vem ocorrendo em outras cidades. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA iniciou dando 
boas vindas ao Ver. Sérgio dos Santos, esperando que ele possa contribuir através do seu 
trabalho. Ato contínuo, disse que os trabalhos apresentados nesta Casa de Leis, vêm de 
encontro aos anseios da população e, quanto aos seus requerimentos,  disse que solicita 
informações diversas acerca dos gastos e das dívidas do município, a fim de conhecer os 
fatos e tomar medidas sobre os casos que estiverem desandando. Lamentou o que tem 
visto, haja vista que até os gastos e dívidas do Município agora são respondidos através de 
ofício assinado pelo Secretário de Administração (OF Nº 68/12) e, chamando atenção para 
o fato, disse que nem o Sr. Prefeito Municipal nem a Secretária de Finanças ou alguém do 
Setor Jurídico assinam referido documento que tratra de reajuste salarial dos funcionários. 
Em seguida, leu o trecho que segue transcrito “....o Poder Executivo municipal justifica a não 
realização do reajuste geral da remuneração dos servidores públicos municipais, em razão 
da despesa total com pessoal estar acima do limite”.  Terminada a leitura, disse que há 
pessoas nesta Casa de Leis, gabaritadas, que já passaram também pela administração 
municipal, e sabem que existe um limite, mas, quando se aproxima dele, é necessário cortar 
gastos, portanto, no que se refere à pessoal, basta demitir diretores e secretários 
municipais.  Enfatizou que, se chegou a este ponto, é porque contratou-se mais do que se 
podia pagar, seja através da cotratação via Consórcio Três Rios ou outra, portanto, 
enfatizando que, se desde janeiro era para conceder o reajuste salarial aos servidores 
municipais e não foi possível, questionou não entender por que, naquele mesmo mês, 
ocorreram novas contratações. Falou que, tudo isso foi feito apesar de constar em 
documento,  orientação da Secretária Municipal de Finanças,  para não gastar com pessoal,  
evitando estourar o limite. Dirigindo-se ao Sr. Presidente, solicitou-lhe requerer aos 
Assessores Jurídico e Contábil deste Legislativo,  exararem parecer sobre o citado Ofício Nº 
68,  para que as medidas sejam tomadas, haja vista a posição adotada em relação à Lei 
Orgânica, que foi estudada e debatida em reuniões realizadas nesta Casa de Leis,  junto 
com representantes do Sr. Prefeito Municipal. Lembrou que, quando o Prefeito Adilson foi 
Vereador, ele falava, cobrava, pedia e até implorava benefícios para os funcionários e, 
agora, no cargo de Prefeito, sequer assinou tal documento, pois, segundo boatos, nem na 
cidade está. Lamentou que sendo o Prefeito um servidor municipal, não poderia deixar 
chegar na situação atual, pois, se fosse um reajuste alto ou aumento extraordinário, mas, 
trata-se apenas de um reajuste salarial de 6,8%. Alertou ainda que, se houver funcionário 
recebendo salário inferior ao salário mínimo, terá que estudar para esses um reajuste maior, 
conforme determina a Constituição Federal, portanto, reiterou o pedido ao Sr. Presidente 
com relação a necessidade de um parecer técnico sobre esse caso. Dirigindo-se ao Nobre 
Colega Sérgio, disse haver funcionário que, somente neste mandato, foi promovido três 
vezes, em detrimento de outros bons funcionários, portanto, conclamou aos Vereadores a  
agirem, pois são os fiscalizadores dos atos do Chefe do Poder Executivo. Reportando-se à 
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sua Indicação Nº 34, lembrou que, no ano passado, empenhou-se junto a um deputado e 
conquistou um novo aparelho de ultrassonografia, para substituir o então utilizado, que era 
antigo e, muito embora o atual seja moderno e realize diversos tipos de exames, não vêm 
realizando nem o mais simples. Questionou onde está a Secretária Municipal de Saúde, 
porque um exame básico deste, embora tenha  médico ginecologista e outros atendimentos 
à gestante, ela não consegue o exame de ultrassonografia na cidade, sendo obrigada a 
pagar e realizá-lo em cidades vizinhas. Ressaltou que não apenas cobra, também corre 
atrás para conseguir um novo aparelho de boa qualidade, mas, lamentou que esteja inativo 
e que novas vagas ficarão disponíveis somente no mês de maio.  Com relação à sua 
Indicação Nº 35, acrescentou que, além da situação da estrada, há também um problema 
relativo à energia elétrica que perdura desde 1976,  matéria de ofício que levaria, no dia 
seguinte a esta sessão, à Assembléia Legislativa. Retomando sobre a estrada, lembrou que 
um subprefeito do Distrito do Remédio levou terra até o local, mas não a utilizou, portanto, 
criou-se mais problemas aos já existentes, muito embora o município tenha recebido dois 
milhões de reais para realizar obras emergenciais. Concluiu dizendo que fotografou o local e 
seus problemas e está tomando medidas junto à Administração Municipal e, no tocante à 
energia elétrica, também está tomando medidas junto à Empresa Bandeirante Energias do 
Brasil. Finalizou registrando a presença do Professor “Nhardo” (Geraldo Miranda Filho), ex-
Vereador deste Legislativo, enfatizando que ele tem seu trabalho reconhecido no município, 
não apenas como Vereador, mas, também como Professor.  O VER. AGNALDO BUENO 
também saudou o Nobre Edil Sérgio dos Santos, colocando-se à sua disposição. Disse que 
citaria alguns pedidos de moradores, enfatizando que não era a primeira vez que os recebia. 
Iniciou reportando-se à sua Indicação Nº 32, dizendo que é a terceira ou quarta vez que usa 
a tribuna para fazer o mesmo pedido e, muito embora funcionários da Administração 
Municipal estiveram no local e a solução seja simples, ainda nenhuma medida foi adotada e, 
no último sábado, quase ocorreu atropelamento  no local. Justificou oralmente seu 
Requerimento Nº 33, dizendo que o apresentou porque ninguém sabe nada sobre este 
recurso e, finalizando,  justificou sua Indicação Nº 33, esperando seja atendida, pois, trata-
se de uma coisa muito simples. O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES também iniciou 
cumprimentando o Nobre Colega Sérgio dos Santos, desejando-lhe um bom trabalho, pois, 
com a dedicação do Vereador, o povo só tem a ganhar. Ato contínuo, reportou-se ao Ofício 
Nº 68, do Secretário de Administração e Pessoal da Prefeitura Municipal, corroborando com 
as palavras do Nobre Colega Claudinei e, procedeu a leitura de mais um trecho do 
documento que diz: “.... não se trata de omissão, mas de precaução quanto ao momento 
oportuno para realização do reajuste geral”. Disse que, se o Prefeito Adilson estivesse 
realmente preocupado, teria feito previsão e não pode alegar agora que ultrapassou o índice 
legal pois inúmeras vezes ele e outros Vereadores utilizaram a tribuna desta Casa de Leis, 
alertando sobre as excessivas contratações e seu comprometimento na folha de 
pagamento. Ressaltou que são os funcionários que estão pagando pelos contratados, 
sugerindo verificar, na folha de pagamento, que um motorista da Municipalidade recebe 
aproximadamente seiscentos ou setecentos reais e um contratado em mesmo cargo, mais 
de novecentos reais, ou seja, os beneficiados são sempre e apenas os contratados. Disse 
que a situação tende a piorar, haja vista que um funcionário foi transferido de um setor para 
outro, sendo colocado só para atender telefone,  promovendo outro para assumir o lugar 
vago, sem necessidade. Disse que verificará a veracidade deste fato e levará o caso ao 
Ministério Público. Em aparte, o Ver. Sérgio dos Santos disse que, ao escolher um 
candidato para ocupar o cargo de Prefeito Municipal, o faz para que ele administre o 
município e, segundo consta na Lei Orgânica do Município, ele tem que conceder reajuste 
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aos funcionários, de qualquer jeito. Acrescentou que a função dos Vereadores é fiscalizar, 
portanto, se não cumpre a lei, deve encaminhar o caso ao Ministério Público e não apenas 
fazer ofício. Disse ainda que, se o Vereador fizer apenas ofício, o Sr. Prefeito Municipal 
responderá como fez (OF Nº 68),  nem assinando o documento, portanto, deve-se fazer 
cumprir a lei e, do contrário, concluiu o aparteante, caracterizando improbidade 
administrativa, os Vereadores devem tomar providências o quanto antes, evitando prejudicar 
os funcionários que estão “a Deus dará”. Retomando, o orador disse que já conversou com 
o Sr. Presidente deste Legislativo e tomará outras providências, pois, os funcionários não 
podem se manter nesta situação, portanto, serão punidos os responsáveis pelas suas 
irresponsabilidades. Dando continuidade, justificou oralmente seu Requerimento Nº 37, 
alertando que a medida da calçada não estava de acordo com o projeto e deveria ser mais 
larga, assim, para esclarecer os fatos aos munícipes que lhe procuraram, solicita tais 
documentos. Concluiu lembrando que, se a legislação acerca de obras públicas fosse 
cumprida, não seria necessária a apresentação desta proposição,  os documentos já teriam 
sido encaminhados a esta Casa de Leis, mas, se não solicitar, não os recebe e não tem 
como acompanhar a obra. Quanto à sua Indicação Nº 39, disse que vários alunos aguardam 
o transporte escolar à beira do asfalto, preocupando os pais que solicitam a mudança do 
ponto de parada para garantir segurança aos seus filhos, resguardando-os dos diversos 
veículos e condutores desconhecidos que trafegam pela Estrada das Pitas. Sobre o 
Requerimento Nº 38, o orador acrescentou que aguarda o início das obras, desde setembro 
passado, quando o Sr. Prefeito Municipal respondeu que o processo licitatório estava em 
trâmite, mas, ressaltou que a situação está vergonhosa e nem parece tratar-se de área 
urbana. Por fim, reportou-se à sua Indicação Nº 38, lembrando que os sinais UHF,  que 
possibilitam aos salesopolenses assistirem a TV regional, apresentam constantes 
problemas, comprometendo a transmissão, portanto, espera que o Chefe do Poder 
Executivo se empenhe junto aos setores responsáveis para solução dos problemas. O VER. 
SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR também cumprimentou o ex-Verador 
“Nhardo” e, na sequência,  justificou oralmente suas proposições. Iniciando pela Indicação 
Nº 42, lembrou que uma criança já foi atropelada no local e considerando que há abuso de 
velocidade pelos motoristas,  por tratar-se de uma descida, solicitou as lombadas para evitar 
novas vítimas, esperando que o Sr. Prefeito Municipal  dê prioridade a esta via.  
Reportando-se ao seu Requerimento Nº 39, enfatizou que o equipamento pertence ao 
município e deve ser retirado do prédio citado para que tenha utilidade em outro lugar.  
Disse que várias estradas necessitam ser patroladas, principalmente, as que dão acesso à 
área central desta cidade, como a Estrada da Torre, cujos moradores e usuários têm 
reclamado bastante os transtornos causados após as últimas chuvas. Por fim, justificou seu 
Requerimento Nº 40, dizendo que pretende ter maior conhecimento acerca de tudo quanto 
tem ouvido e lido nos jornais. Não havendo mais oradores inscritos, nem matéria 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 disse que, há anos, os moradores próximos da Vila 
Henrique, como ele, vêm solicitando a implantação de um ponto de parada de ônibus  
intermunicipal na Avenida Professor Adhemar Bolina, altura da Creche Municipal. Disse que 
há um ponto próximo ao prédio da antiga Rodoviária e outro próximo à rotatória e  
Autoposto Ipiranga, mas, ambos, ficam muito distantes para os moradores daquele trecho. 
Relatou que, há um ano e meio,  solicitou tal implantação junto ao funcionário da Empresa 
Júlio Simões e ao Setor de Obras da Municipalidade, cabendo a este último afixar um 
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mastro e pintar o local para que a empresa concessionária atenda tal pedido, mas e embora 
tenha conversado, inclusive, com o Prefeito Adilson,  ainda não foi atendido. Lamentou este 
caso, porque uma ponte solicitada pelo Nobre Colega Vanderlon foi construída somente 
após o caso parar no Ministério Público, portanto, sugeriu que, ao invés desta Casa apenas 
continuar emprestando o plenário legislativo para audiências judiciais, sejam trazidos o Juiz 
e Promotor Público para trabalharem junto aos Vereadores porque muito pouco tem 
acontecido. Disse que os Vereadores ficam indignados com tudo o que vem acontecendo, 
pois, muito têm fiscalizado e pouco tem acontecido, enfatizando, por fim, que  tudo o que 
pede é para benefício dos próprios cidadãos.  O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA 
disse que voltaria ao caso da ETEC – Escola Técnica Estadual, que conta com uma sala 
descentralizada do Curso de Administração, funcionando neste município, nas 
dependências da Escola Estadual Professor Olga Chakur Farah, pois, em abril próximo, a 
Supervisora visitará o local e, diante da falta da sala de informática, constante do convênio,   
e da falta de funcionário para fazer um café ou merenda, corre o risco de perder este 
benefício, como ocorreu com outros. Reportando-se à manifestação do orador que o 
antecedeu, acerca da implantação de um novo ponto de parada de ônibus,  sugeriu solicitar 
o projeto dos trinta pontos, cuja obra foi paralisada devido à irregularidades, e solicitar a 
transferência da cobertura construída em frente a Praça dos Idosos para o local ora 
solicitado. Enfatizou que isto não gerará gastos, atenderá a comunidade e, se a “Avenida 
Nova” continuará fechada ao trânsito, aquela cobertura, naquele local, é desnecessária, ou 
seja, deve-se reciclar o que está errado para acertar. Com relação à obra do Parque da 
Nascente, disse que é um caso de briga para muitos, porque para construir uma casa na 
cidade,  a CETESB, órgãos de meio ambiente e fiscalização da Prefeitura Municipal cobram 
diversas medidas, no entanto, estão construindo uma arena, a aproximadamente sessenta 
metros da Nascente do Rio Tietê,  e nenhum desses aparecem. Disse que a obra tem 
alguns problemas, por exemplo, o espaço insuficiente para estacionamento e manobra de 
ônibus, acreditando que tal obra deverá ser refeita, porque o projeto foi feito por 
profissionais conceituados no Estado e País. Dirigindo-se ao Sr. Presidente, sugeriu enviar 
mais este caso ao Ministério Público, ao invés de ficar pedindo informações aos Secretários 
do Poder Executivo. Informou que já ocorreu a entrega simbólica das apostilas nas escolas 
da Rede Municipal de Ensino, cabendo avaliar o ensino-aprendizagem, porque, aplicar uma 
apostila no último ano pode comprometer a qualidade, garantindo, desde já, que cobrará da 
Secretaria Municipal de Educação e conselhos pertinentes, enquanto pai, certo de que não 
será responsabilidade da professora. Por fim, disse que espera aconteça o contrário, que 
venha, futuramente, utilizar a tribuna para dizer que o índice de aprendizagem no município 
aumentou com as apostilas e valeu o alto investimento.  O VER. AGNALDO BUENO   
também cumprimentou o ex-vereador e funcionário público municipal aposentado “Nhardo” 
e,  prosseguindo, lembrou que, na última sessão, um dos Nobres Pares solicitou reunião 
com representantes da Empresa Bandeirante Energias do Brasil, esperando seja agendada 
com a maior urgência, pois, a situação é vergonhosa, considerando o descaso e desrespeito 
dessa para com os municípes. Relatou o caso de uma munícipe que, em frente a sua 
propriedade, funcionários da empresa afixaram um poste em lugar errado, retiraram e 
afixaram em outro local, contudo, deixaram o buraco anterior aberto e, sendo questionados 
sobre quem o taparia, aqueles funcionários responderam que voltariam para tapá-lo, mas, 
passada uma semana, ainda não retornaram. Prosseguindo, o orador ainda relatou que, 
quando um cliente atrasa o pagamento de duas contas, cortam o fornecimento da energia, 
sem avisar e sem questionar se há criança ou idoso na casa e, ao solicitar o religamento, 
questionam se quer o pedido atendido em regime de urgência ou em tempo e, optando pela 
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urgência, informam que uma taxa de vinte e cinco reais será cobrada na próxima conta. 
Dirigindo-se ao Sr. Presidente, lamentou o fato e solicitou agilizar o agendamento da 
reunião, exigindo-se que o representante da empresa seja alguém que realmente possa 
responder por ela, não funcionários de baixo escalão que nada adiantará, pois pretende 
conversar e colocar a empresa no lugar dela. Questionou se referida concessionária paga 
pelo uso do solo nesta cidade, que é protegida pela lei dos mananciais, e sugeriu verificar a 
questão dos royalties neste caso. Reportando-se à Sabesp, questionou se o contrato de 
concessão ainda está valendo, se já venceu ou foi firmado novo contrato, pois, nesta data, 
lhe quesitonaram e não soube responder, pois, em suas mãos ainda não chegou nada. 
Acrescentou ainda que, quando da renovação, os Vereadores devem participar para incluir 
cláusulas que beneficiem a população, porque é impossível um município pagar um valor 
absurdo pela própria água que fornece à Grande São Paulo, portanto, finalizou o orador, 
enfatizando a necessidade de rever também este caso, com agilidade. O VER. 
VANDERLON OLIVEIRA GOMES também reportando-se ao atendimento prestado pela 
Empresa Bandeirante Energias do Brasil, relatou que uma munícipe lhe procurou, dizendo 
que, na última sexta-feira, um funcionário da empresa desligou a energia da sua casa e 
retirou o relógio, contudo, ao quesitonar tal funcionário, ele informou que o serviço tinha sido 
solicitado e, mesmo ela tendo negado essa solicitação, o serviço foi executado. 
Prosseguindo, disse que além da família ficar sem energia durante o final de semana, nesta 
data, ao procurar o Posto de Atendimento local para solicitar a religação, o funcionário disse 
que estava sem sistema, sendo orientada a utilizar o serviço via 0800, no qual também não 
obteve sucesso. Concluindo, disse o orador, a munícipe o procurou solicitando ajuda e ele 
fez o contato direto na Empresa Bandeirante, com o Setor de Atendimento ao Poder 
Público, sendo informado que o desligamento foi solicitado e atendido e, para religação, foi 
orientado a ligar no 0800, e nesse, por sua vez, foi orientado pelo atendente a solicitar o 
serviço direto no Posto de Atendimento local. Lamentou a confusão a que submetem o 
munícipe, refletindo a falta de respeito já mencionada pelo Nobre Par Agnaldo, enfatizando 
que, no dia seguinte a esta sessão, procurará o Posto de Atendimento, mas, também 
buscará uma forma de punir a empresa diante da falta de respeito com que atende a 
população, lembrando que há moradores esperando até três anos para um serviço de 
ligação de energia elétrica, enquanto que o desligamento é imediato. Disse que, para 
facilitar a vida dos clientes, alegam não encontrar mapa,  a residência, nada mesmo, mas, 
para punir, tudo é facilitado. Informou que, no último dia doze, foram construídas quatro 
lombadas na Rodovia Nilo Máximo, solicitadas por ele mesmo, contudo, fizeram uma 
aberração,  lombadas enormes, altas, com sinalização precária, sendo alvos de solicitação 
de providências a ele e ao Chefe do Poder Executivo, para que sejam refeitas de acordo 
com as normas legais. Citou como exemplo, a lombada localizada na Avenida Professor 
Adhemar Bolina, próxima da Loja Só Kaza e Moradia, dentro dos padrões normais, 
enquanto as quatro citadas, foram cosntruídas à noite, certamente, para ninguém ver os 
problemas, refletindo a falta de planejamento. Concluiu enfatizando que, não sendo 
resolvido o problema, com brevidade,  tanto ele, quanto os moradores dos arredores, 
levarão o caso à Justiça para interceder em favor do povo, ou seja, não para retirar tais 
lombadas, mas, refazê-las conforme as normas. Registrou várias vezes que conseguiu 
recurso no valor de cem mil reais, junto ao Deputado Arnaldo Faria de Sá, para aquisição de 
equipamentos necessários ao CCI – Centro de Convivência do Idoso, mas, há dois anos, o 
processo está tramitando e os equipamentos ainda não foram comprados e, diante das 
últimas invasões naquele centro, solicitou a colocação de grades de proteção, antes das 
aquisições. Referindo-se às escolas rurais, disse que esteve visitando várias unidades, 
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constatando lâmpadas queimadas, falta de limpeza externa, professor atendendo cinco 
séries e ainda sendo responsável pela limpeza e elaboração da merenda escolar. Lembrou 
que a nova redação da Lei Orgânica, consta que as escolas rurais devem ter condições para 
evitar prejuízos ao aprendizado, portanto, mais uma lei descumprida pelo atual Prefeito 
Municipal. Disse que, segundo os pais de alunos da unidade do Bairro dos Pintos, seus 
filhos têm que levar água, porque a oferecida na escola está contaminada, há anos, sem 
providências até o momento. Comentou que já solicitou ao Assessor Jurídico desta Casa 
realizar estudo para melhorar o atendimento bancário, citando como exemplo o Banco 
Bradesco que, muito embora a população tenha crescido, conta apenas com dois caixas no 
atendimento, obrigando os clientes a aguardarem na fila até uma hora e dez minutos. Disse 
que ele próprio era um destes clientes e, ao chegar no caixa, solicitou protocolo do horário 
para tomar providências, pois, procurando o gerente da agência local, ele alegou falta de 
pessoal. Por fim, disse que solicitará providências à regional do Bradesco e ao próprio 
Banco Central, pois já bastam os problemas enfrentados no atendimento do Posto do Banco 
do Brasil, ou seja, em todo lugar o povo encontra dificuldades.  O VER. SÉRGIO DOS 
SANTOS, suplente que assumiu a vaga nesta sessão ,  iniciou saudando os membros da 
Mesa Diretora e demais Vereadores, o ex-Vereador “Nhardo” e demais presentes, 
destacando seu filho João Victor, presente no plenário. Agradeceu a Deus e ao povo que 
lhe confiou seus votos, dizendo que fará de tudo para não decepcionar seus eleitores e que, 
no período em que ocupar a vaga de Vereador, representará o povo e apresentará algumas 
proposições de interesse da população, adiantando que, para a próxima sessão, 
apresentará  um Requerimento à Mesa Diretora,  para que solicite ao Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura -CREA auxiliar na avaliação dos custos de algumas obras públicas 
que se arrastam há meses e causam grande indignação por parte da população, como a 
praça da Avenida Antonio Paulino de Miranda Júnior, com custo inicial de oitocentos e trinta 
e dois mil reais, bem como a obra dos Arcos da Rua XV de Novembro, com o altíssimo 
custo de trezentos e sessenta mil reais. Ressaltou que pretende saber, da Administração 
Municipal, a razão da Lei Orgânica não estar sendo cumprida e as medidas adotadas pelo 
Poder Legislativo com relação a não concessão de reajuste salarial aos funcionários 
públicos municipais, assunto de maior gravidade, que pretende tomar todas as providências 
e, se for necessário, denunciar ao Ministério Público esta e outras faltas graves que podem 
levar até à cassação do mandato do Prefeito Adilson. Disse que também expressará o 
sentimento de revolta da população acerca da péssima qualidade na Área de Saúde, desde 
a marcação de exames, que obedecem o critério de apadrinhamento, além da carência de 
medicamento no Posto de Saúde local, onde as mães utilizam-se de copos de requeijão 
para dar água dentro dos sanitários aos seus filhos, e dos veículos que atendem a 
população, alguns deles em péssimo estado de conservação. Ressaltou que presencia 
neste município um estelionato eleitoral, pois, o atual Prefeito prometeu uma saúde de 
primeiro mundo, contudo, o povo tem, na verdade, um péssimo atendimento, pior que o 
passado recente. Registrou que não será omisso nem conivente ao mau feito nestes poucos 
dias que ocupará o cargo de Vereador, e fará o que estiver ao seu alcance, na defesa da 
população. Reportando-se ao mencionado contrato com a Sabesp, lembrou que na última 
gestão, quando era Vereador,  o contrato já estava vencendo, portanto, os atuais 
Vereadores já deveriam tê-lo cobrado, pois, é obrigação deles ler e conhecer para evitar que 
seja renovado automaticamente, ou seja, se mantenham as mesmas cláusulas. Declarou-se 
leitor do “Blog do Nelsinho” (Anotiprime) e parabenizou os que postam matérias naquele 
blog, pois, acompanhando-o, soube da viagem do Sr. Prefeito Municipal à cidade de Natal 
(RN), o que pretende averiguar, contudo, sugeriu que os autores das matérias publicadas no 
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citado blog as assinem, não se mantenham no anonimato, pois, não devem ter medo da 
reação dos denunciados para que a lei seja cumprida. Referindo-se à “Praça do Cemitério”, 
considerou o valor de duzentos e oitenta mil reais muito dinheiro para essa obra,  
questionando quantas casas populares se construiria com este valor. Comentou que em 
conversa com o “Sr. Toninho Gomes”, pedreiro conceituado no município, esse lhe disse 
que se fizesse tal obra por sessenta mil reais ainda teria lucro e  ainda, lhe perguntando 
sobre os custos da obra da Avenida Antonio Paulino de Miranda (em frente a EE Professora 
Olga Chakur Farah), ele lhe respondeu que “cada túmulo” custou cinqüenta e dois mil reais, 
o que é impossível, portanto, concluiu o orador que deve-se tomar providências. Disse que 
tem certeza de que estas obras estão superfaturadas, como também está a obra dos Arcos 
da Vila Henrique, cujo citado pedreiro também lhe disse que, se a assumisse pelo valor de 
duzentos e cinqüenta mil reais, teria lucro de cinqüenta por cento. Alertou para o que vem 
acontecendo no Estado do Rio de Janeiro, divulgado no Programa Fantástico da TV Globo, 
sobre a “Máfia da Saúde” e a “Máfia das Empreiteiras”,  questionando se em Salesópolis 
não há também uma máfia para se combater,  enfatizando que não se pode aceitar tais 
valores nas obras públicas, citando a fina espessura do concreto das calçadas que estão 
sendo construídas na Avenida Professor Adhemar Bolina, onde acredita, colocaram o piso 
em cima para enganar o povo. Questionou novamente se Salesópolis também não tem uma 
máfia e concluiu gritando “nós temos que combater esta máfia e para isso preciso do apoio 
da população, pois, como já falei, nestes dois meses que eu estiver aqui, com certeza, farei 
jus, pois, estou sendo pago para isso, e os demais Vereadores deveriam fazer o mesmo, 
pois estão ganhando bem”.  Reiterou que, quando a população vota em alguém para 
assumir o cargo de Prefeito, o faz para ele administrar a cidade, confia-lhes tal 
administração, contudo, isto também não é de graça,  recebe um ótimo salário para isso, 
tanto que já comprou casa nova, com o salário pago pelo povo, portanto, deve administrar 
bem e, do contrário, pode ser pedida sua saída por improbidade administrativa, inclusive, 
enfatizou o orador, este pedido pode ser feito através de abaixo-assinado. Ressaltou que há 
muitos gastos nesta Administração, lembrou que,  na campanha eleitoral, o Prefeito Adilson 
prometeu que acabaria com os aluguéis, contudo, permanecem como antes,  questionando 
então se os valores pagos em aluguel não poderiam ser utilizados na construção de alguma 
coisa para não pagar mais aluguel. Lembrou que a Prefeitura Municipal dispõe de vários e 
ótimos terrenos,como por exemplo, o que está em nome da Câmara Municipal, na Rua XV 
de Novembro, para o qual bastaria pedir apoio da Câmara Municipal que, diante da sua 
bancada, com certeza aprovariam a construção de um novo prédio. Para encerrar, colocou-
se à disposição do povo, incluindo os internautas que acompanham a sessão, informando 
que, a partir do dia seguinte a esta sessão, estaria em seu gabinete onde, com certeza, 
quem o procurar, o achará. O VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR 
reportando-se ao alto índice de desemprego no município, disse que, há tempos, vem 
desenvolvendo um trabalho pertinente e  reapresentará uma proposição solicitando ao 
Chefe do Poder Executivo a implantação do Balcão de Empregos neste município. 
Ressaltou a necessidade e a dificuldade enfrentada pelos jovens e por todos aqueles que 
precisam de uma recolocação no mercado de trabalho, que poderiam ser minimizadas com 
esta sugestão, ainda que seja através de um convênio entre vários municípios da região. 
Referindo-se à manifestação do orador que o antecedeu, ante o calor do seu discurso na 
tribuna, disse que acha bonito ver a primeira sessão em que um Vereador assume e, 
dirigindo-se a ele, disse: “Eu acho que os Vereadores estão fazendo seus trabalhos, pode 
ter certeza Ver. Sérgio dos Santos, mas, a gente só precisa saber se, com todo este calor, o 
senhor vai trabalhar aqui ou lá em Santa Branca”. Não havendo mais oradores inscritos, o 
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SR. PRESIDENTE comunicou que o assessor da Empresa Bandeirante Energias do Brasil 
ficou de fazer o contato no dia seguinte a esta sessão,  para informar a data da reunião 
solicitada e que, provavelmente, será ainda nesta semana. Nada mais 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 26 de Março de 2012. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  :    
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
02 de Abril de 2012.  
            


