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              ATA DA 14ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁR IA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 04 de Junho de 2012 - 4º Período da 15ª Legislatura. Aos 
quatro dias do mês de Junho do ano dois mil e doze, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Décima Quarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Salesópolis sob a presidência do Vereador Pedro da Fonseca, atual Vice-Presidente, 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,  constatando-se a ausência do Presidente titular – 
Vereador Paulo Arouca Sobreira e presença dos demais membros desta Casa.  Havendo 
número legal, o Sr. Presidente  em exercício declarou aberta a sessão, justificando a 
ausência do Presidente titular que passava por problemas de saúde e, ato contínuo,  
solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura da ata da sessão anterior. Neste 
momento, o Vereador Vanderlon Oliveira Gomes requereu a dispensa da leitura, 
requerimento este que, submetido ao Plenário, foi aprovado por unanimidade dos presentes, 
ou seja, oito 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 e, prosseguindo,  solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura das 
matérias do EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus respectivos despachos:    
REQUERIMENTOS Nºs: 079 – Solicitando ao DER – Departamento de Estradas e 
Rodagem designar pessoal técnico para uma vistoria no trecho compreendido entre o Portal 
Artístico e a Praça do Cavalo, onde foram realizadas obras de pavimentação e construção 
de rotatória, e posterior encaminhamento de relatório orientativo dos pontos em que 
necessitam de algum tipo de redutor de velocidade, para garantir total segurança dos 
usuários e evitar que a falta desta medida ou decisão tardia seja causa de um acidente fatal; 
e 080/12 – Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal informar a situação da regularização do 
“Loteamento do José Cândido” e de outros ainda pendentes, ambos do Vereador Claudinei 
José de Oliveira – desps.: Aprovados, Encaminhe-se,  INDICAÇÕES solicitando ao Sr. 
Prefeito Municipal Nºs:  117 – Determinar ao setor competente a colocação de bancos e 
lixeiras nos abrigos dos pontos de ônibus, dos Vers. Angelino Rodrigues e Sérgio Aparecido 
Feliciano de Sá;  118 – Viabilizar, no menor prazo possível, a construção de uma cobertura 
na área externa do prédio da Delegacia local, evitando que os serviços de vistoria e 
emplacamento de veículos executados pelo Setor de Trânsito, em dias chuvosos, sejam 
prejudicados ou não realizados;  119 – Determinar ao setor competente, realizar os serviços 
de manutenção que se fazem necessários na Estrada do Morro Fria, que interliga os 
municípios de Salesópolis a Santa Branca, ambos do Vereador Pedro da Fonseca;  120 – 
Determinar estudos e as gestões necessárias a fim de incluir no Anexo 7 do novo contrato a 
ser firmado entre a Prefeitura Municipal e a Sabesp, as sugestões e reivindicações que 
relaciona; 121 – Adotar as providências necessárias, objetivando sanar o problema da 
pavimentação que está cedendo na Rua Expedicionário Moacyr Albino Wuo;  122 – 
Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, objetivando implantar uma 
luminária na passarela de madeira que liga a Avenida Professor Adhemar Bolina à Travessa 
José Vitor Ribeiro, todas do Vereador Claudinei José de Oliveira; e 123/12 – Solicitando ao 
Sr. Presidente da Câmara Municipal, agendar uma reunião com representantes de nível, 
decisório da Empresa VIVO,  atual responsável pela prestação de serviço de telefonia fixa, a 
fim de discutir as medidas que adotaram no objetivo de resolver os constantes roubos de 
cabo telefônico na Rodovia SP-88, do Vereador Vanderlon Oliveira Gomes – desps.: 
Encaminhe-se, lidas no Expediente;  CONVITE dos Poderes Legislativo e Executivo, para a 
32ª Comemoração do Dia do Pracinha Salesopolense, a realizar-se no dia dez de junho, 
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sendo às dez horas, com Santa Missa na Igreja Matriz local e, às onde horas e quinze 
minutos, com Hasteamento das Bandeiras, Homenagem aos Pracinhas e Compromisso à 
Bandeira pelos Jovens Salesopolenses;   COMUNICADO sobre a liberação de recurso 
financeiro do Ministério da Saúde – no valor de R$ 30.156,83 para o Pagamento de PAB 
FIXO – competência -  Maio/2012 – desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, 
o Sr. Presidente concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos.  O VER. VANDERLON 
OLIVEIRA GOMES justificou oralmente sua Indicação Nº 123, acrescentando que a 
empresa VIVO comprou a Telefônica S/A e assim, assumiu todos os problemas, como o 
problema em questão, já levado à responsável anterior e à ANATEL, mas que persiste. 
Ressaltou que, apenas neste ano, os cabos foram roubados mais de trinta vezes, e que 
alguns usuários não tiveram nada a pagar na conta mensal, pois, não puderam usar o 
telefone. Comentou que, segundo os proprietários das linhas afetadas, quando dispunham 
do sistema WLL, ainda conseguiam comunicação, mas, após a troca por telefonia a cabo, 
enfrentam este constante problema com roubos.  Disse que a empresa deve obter 
tecnologia suficiente para saber de tais roubos, portanto, deveriam adotar providências, 
mas, diante da persistência do problema e da mudança de empresa, decidiu solicitar a 
reunião para reivindicar a solução, ainda que para isso, seja necessária a instalação de 
nova antena para captar sinais ou substituir a linha fixa por celular.  Finalizou apoiando a 
Indicação Nº 118 do Nobre Colega Pedro,  lembrando que trata-se de um pedido antigo e de 
diversos Vereadores, pois, nos dias de chuva, o serviço de emplacamento de veículos é 
prejudicado. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA iniciou apoiando a Indicação Nº 123, 
do Nobre Par Vanderlon, acrescentando que telefonia tem sido um problema sério no País e 
também nesta cidade.  Sugeriu encaminhar um documento aos Deputados da região, a fim 
de contar com o apoio deles, pois, em outras áreas, vêm obtendo mais sucesso, haja vista 
que, após a intervenção deles, as empresas têm atendido com rapidez. Justificando 
oralmente seu Requerimento Nº 80, disse que os moradores do loteamento em questão já 
pagaram parte da elaboração da planta, conforme acordo firmado com a Administração 
Municipal, a fim de legalizar a área e, diante de tal investimento, aguardam informações 
sobre o andamento do caso. Também justificando seu Requerimento Nº 79, lembrou que o 
Estado investiu no recapeamento do trecho citado e, quando da realização da obra, foram 
retiradas várias lombadas; entretanto, já naquela oportunidade, os Vereadores alertaram 
sobre a necessidade destes redutores, porém, não as refizeram, motivando então tal 
proposição. Acrescentou ainda que solicita o apoio técnico do DER atendendo solicitação e 
preocupação de representantes das escolas e alguns comerciantes, lembrando inclusive 
que, nos finais de semana, os turistas de bicicleta e moto estão ainda mais expostos à 
riscos de acidentes, motivando ainda mais a apresentação desta proposição. Disse que,  há 
muito,  vem solicitando luminárias nos pontos de ônibus, sugerindo utilizar-se para tanto a 
sobra do recurso destinado para esta obra, e que, através da sua Indicação Nº 122, vem 
reiterar pedido de outros Pares, a fim de  implantar luminária na passarela de madeira que 
liga a Avenida Professor Adhemar Bolina à Travessa José Vitor Ribeiro, que poderia ser 
incluída nesse mesmo projeto. Também justificou sua Indicação Nº 121, alertando que o 
problema da rua poderá trazer graves conseqüências para aquelas casas e, para evitar 
responsabilidades futuras, espera seja dispensada atenção ao local.  Reportando-se à sua 
Indicação Nº 120, disse que aconteceu uma reunião, nesta Casa de Leis, com o 
Superintendente da Sabesp, contando com a participação de alguns Vereadores e do Sr. 
Prefeito Municipal, para tratar sobre o convênio entre a Prefeitura Municipal e a Sabesp, 
para os próximos trinta anos. Naquela oportunidade, disse que a empresa queria que tal 
contrato fosse logo assinado, mas, os Vereadores solicitaram que, antes da assinatura, seja 
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realizada uma audiência com a população, diretamente afetada. Disse ainda que foi 
bastante discutido o anexo do contrato que dispõe sobre benefícios para a cidade, portanto, 
está conversando com algumas pessoas, assim como acredita que outros Vereadores 
também estejam fazendo, para levantar algumas sugestões.  Falou que o Poder Executivo 
solicitou a implantação de um Parque Ambiental, porém,  ele não concorda, enfatizando que 
há muitas praças abandonadas,  como o Parque da Nascente, e que a área ambiental pode 
ser alvo de reivindicação por outros meios, portanto, sugeriu a implantação de uma estação 
elevatória na Vila Adhemar, a remoção da estação existente ao lado das escolas nas 
vizinhanças do “Franciscão” (jardim Nídia), assim como a redução da tarifa de esgoto, 
embora já falaram que isto não daria para atender, mas, insistirá nesta questão. Concluiu 
dizendo que listou nove reivindicações, incluindo apoio para a área cultural, esportiva e para 
entidades assistenciais, esperando sejam estudadas e atendidas em benefício à população. 
Ressaltou que os Vereadores indicaram, mas, acredita que a melhor alternativa seja a 
realização de Audiência Pública, a fim de ouvir a população sobre o que pode ser feito com 
a colaboração inclusa no anexo 7 e que estava chamando a atenção da população para 
participar dessa discussão porque este tipo de trabalho (Audiência Pública) não interessa 
muito nem à empresa concessionária nem àqueles que estão à frente do Poder Executivo 
Municipal, mas, a quem paga as taxas, que é a comunidade. Finalizou dizendo que as ideias 
que propõe são suas e de munícipes que tem ouvido, assim como outros Vereadores estão 
expondo as suas ideias, e ainda enfatizou a necessidade de ampliar a rede de água e 
esgoto, inclusive nos loteamentos futuros, mas, reiterou ser necessário abrir o leque de 
discussão para melhor atender a comunidade.  Passando a presidência ao 1º Secretário, 
Vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior, o VER. PEDRO DA FONSECA 
parabenizou os oradores que o antecederam e, reportando-se à manifestação do Nobre Par 
Claudinei, disse que o contrato a ser firmado entre a Sabesp e o município terá validade de 
trinta anos, portanto, é fácil constatar que, pelo valor da água atualmente,  no futuro, valerá 
ouro para eles. Disse que várias represas são comandadas pela Sabesp, que pouco deixa 
para o município, sendo necessário pensar muito para efetivar esse contrato e acrescentar 
mais sugestões às já apresentadas.  Justificou oralmente sua Indicação Nº 118, dizendo 
que há muito tem batalhado por tal cobertura, e que, atualmente, o local está cheio de carro 
abandonado, sem condições de trabalhar e espaço para colocar mais carros, motivando 
esta solicitação. Acrescentou que é coisa simples, mas, pode-se evitar que os moradores 
locais tenham que ir a outro município para arrumar documento, enquanto poderia melhorar 
os serviços que o município já dispõe. Finalizou justificando oralmente sua Indicação Nº 
119, esclarecendo que é um trecho curto que deve ser melhorado, dada sua importância,  
pois,  liga os dois municípios. Retomando a Presidência e não havendo mais oradores 
inscritos, o Sr. Presidente concedeu a palavra ao SR. NILTON ROLAND  para fazer uso da 
TRIBUNA LIVRE , esclarecendo que, conforme disposições regimentais, o orador 
procedeu sua inscrição antecipadamente e contaria com dez minutos improrrogáveis para 
leitura do seu discurso, já protocolado nesta Casa, de maneira educada e sob pena de ser-
lhe cassada a palavra no caso de alguma violação legal. O SR. NILTON ROLAND iniciou 
saudando todos os presentes e, em seguida, leu seu discurso que segue anexo a presente 
ata, nos termos legais e regimentais. Terminado o discurso, diante da manifestação entre os 
o público assistente, o Sr. Presidente em exercício solicitou que a esposa do Sr. Nilton se 
retirasse do plenário e, para tanto, ausentou-se da mesa em busca de apoio da Polícia 
Militar local. Retomados os trabalhos,  o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA e, 
conforme pauta publicada, solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura do 
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PARECER CFO Nº 020/12,  recomendando a aprovação do PROJETO DE LEI Nº 013/12 
(Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da LEI ORÇAMENTÁRIA para o exercício de 
2013 e dá outras providências), de autoria do Poder Executivo; e os PARECERES CJR Nº 
014, COSPES Nº 005 e CFO Nº 021, todos recomendando a aprovação do PROJETO DE 
LEI Nº 015/12 (Dispõe sobre a obrigatoriedade das escolas municipais realizarem Seminário 
Antidrogas na Rede Municipal de Ensino e dá outras providências), de autoria do Poder 
Executivo.  Terminada a leitura, o Sr. Presidente submeteu à única discussão e votação o 
PROJETO DE LEI Nº 013/12 (Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da LEI 
ORÇAMENTÁRIA para o exercício de 2013 e dá outras providências), de autoria do Poder 
Executivo, o qual foi aprovado por unanimidade dos presentes, ou seja, oito votos, sem 
preceder manifestação.  Em seguida, o Sr. Presidente colocou em única discussão o 
PROJETO DE LEI Nº 015/12 (Dispõe sobre a obrigatoriedade das escolas municipais 
realizarem Seminário Antidrogas na Rede Municipal de Ensino e dá outras providências), de 
autoria do Poder Executivo. Passando a presidência interina ao 1º Secretário, o VER. 
PEDRO DA FONSECA, autor do projeto disse que este projeto de lei foi apresentado, 
porque todos bem sabem da situação que envolve as drogas, não apenas neste município, 
mas, no País como um todo. Disse que, quanto mais se combate males como este, 
aparecem outras leis tentando favorecê-los, como a legalização do uso de maconha e de 
outras drogas. Em seguida, agradeceu a colaboração do Dr.  Alberto – Assessor Jurídico 
deste Legislativo, na elaboração desse projeto e procedeu a leitura da sua justificativa que 
segue transcrita: “As drogas têm se colocado como um verdadeiro pesadelo na vida das 
crianças e adolescentes que procuram aprimorar seus conhecimentos nas escolas, ou 
mesmo buscar um lazer e amizade. O tráfico de drogas é um dos males que mais preocupa 
o País, sendo considerado, mesmo, o crime mais preocupante da atualidade. Hoje, o 
público preferencial dos traficantes é formado por jovens, notadamente aqueles em idade 
escolar.  Com o aumento do consumo de drogas entre os jovens vem crescendo, também, 
os crimes violentos, a esmagadora maioria dos homicídios em que os jovens são vitimas 
tem relação com o tráfico e consumo de drogas, e a educação é o melhor e mais eficaz 
meio de prevenção às drogas. Portanto, o Poder Público deve investir prioritariamente nos 
jovens em idade escolar, visando neutralizar as ações dos traficantes.  Hoje, as escolas tem 
sido alvo constante de traficantes e pessoas inescrupulosas para o comércio de drogas e a 
falta de esclarecimentos e informações inerentes ao assunto, tem feito que nossos jovens, 
cada vez mais cedo, entrem nesse mundo; por isso que justifica-se o presente Projeto de 
Lei, através da criação e realização de Seminários Antidrogas nas escolas da Rede 
Municipal de Ensino, cujas finalidades vêm preencher um hiato no tocante à sistematização 
de atividades desta natureza, visando a prevenção do consumo de entorpecentes, através 
da prestação de informações pedagogicamente orientadas. O Poder Público possui papel 
fundamental na prevenção e no efetivo combate a esse câncer social que é a proliferação 
do uso de drogas  dos centros urbanos para o interior do Município, verificando-se  a 
necessidade  de divulgação sobre as conseqüências negativas do uso destes 
entorpecentes. Desta forma, verifica-se a necessidade e importância da aprovação do 
referido projeto, pelos Edis desta Casa Legislativa.”  Retomando a presidência, o SR. 
PRESIDENTE interino prosseguiu com a discussão. O VER.  SEBASTIÃO RODRIGUES 
DE CAMPOS JÚNIOR disse ser este um assunto que afeta o Brasil todo, pois, atualmente, 
o que mais se ouve falar, é a força do crack que destrói as famílias, especialmente, 
atingindo os mais amados, que são os filhos. Solicitou que, tão logo seja aprovado este 
projeto, seja feita uma menção acerca da existência e importância do PROERD 
(Programada de Erradicação das Drogas) no município, contudo, lembrou que o Governo 
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Federal vem implantando música nas escolas a fim de tirar as crianças da ociosidade. Disse 
que o fato mais relevante é o que foi colocado, ou seja, um trabalho relevante voltado à 
educação das crianças para que conheçam a gravidade do uso de drogas. Lembrou ainda 
que, no ano passado, ele efetivou uma parceria entre  esta Casa de Leis, a Prefeitura local e 
uma empresa de Mogi das Cruzes, resultando na confecção de várias placas, como início 
de um projeto que ele prossegue com a busca de outras parcerias, para divulgar o Disque-
Denúncia 181, para combater as drogas. Falou que, muitas pessoas ainda desconhecem 
que, em se tratando de denúncia relativa às drogas, há sigilo absoluto, justamente para que 
as pessoas ajudem no combate às drogas dentro do município. Citando a frase das placas 
“Quem cala consente”, acrescentou que, se as pessoas sabem da existência do tráfico de 
drogas em determinada região, têm que fazer a sua parte, denunciando, para que as 
polícias façam a investigação. Concluiu dizendo que as pessoas alegam não querer que seu 
nome apareça, mas, por isso mesmo sempre frisa que o Disque-Denúncia é um serviço 
sigiloso e que vem de encontro ao combate às drogas para que este município se mantenha 
bom de morar, evitando que as drogas o domine, apelando pelo apoio dos Nobres Pares na 
continuidade desse trabalho de combate às drogras.  Ninguém mais se manifestando, foi a 
referida matéria submetida à votação, sendo também aprovada por unanimidade dos 
presentes, ou seja, oito votos. Para concluir com a pauta, o Sr. Presidente colocou em única 
discussão o PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 005/12 (Dispõe sobre a constituição de uma 
CEI – Comissão Especial de Inquérito e dá outras providências), de autoria da Mesa 
Diretora, atendendo Requerimento Nº 073, apresentado pelo Vereador Sebastião Rodrigues 
de Campos Júnior e outros, para promover a responsabilidade do Vereador Vanderlon 
Oliveira Gomes, então Presidente deste Legislativo, no exercício de 2008, por não abrir 
qualquer procedimento administrativo para apurar o motivo pelo qual o veículo oficial 
envolveu-se em acidente na Estrada de Santa Branca, quando trafegava só com o 
motorista. O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES esclareceu que a proposta do 
Vereador Sebastião Rodrigues de Campos Jr,  para a instauração de uma CEI  - Comissão 
Especial de Inquérito visa apurar um caso de 2008, quando ele (o orador) presidia esta 
Casa de Leis. Disse que, na oportunidade, houve um acidente na Estrada de Santa Branca, 
envolvendo o veículo oficial da Câmara Municipal, contudo, na ocasião, o Vereador 
Sebastião era membro da Comissão de Finanças e Orçamento, acreditando assim que ele 
tenha acompanhado todo o procedimento que foi juntado nos autos. Deixou claro a todos, 
inclusive aos internautas, que referido acidente não causou nenhum prejuízo para o 
município, pois, o causador foi o motorista do caminhão que bateu no veículo oficial e os 
custos foram totalmente ressarcidos aos cofres municipais. Disse que os Vereadores 
daquela gestão conhecem o fato e quem não o conhece deveria ter procurado saber. 
Acrescentou ainda que não foi imprudência do motorista, que ele nunca esteve embriagado 
ou cometendo deslizes que favoreça qualquer acidente e que o responsável pelo veículo era 
o Vereador que o requereu. Sendo assim, se houve alguma falha, embora ele (o orador) 
fosse o Presidente, o Nobre Vereador Sebastião, solicitante da pretendida CEI, que também 
era vereador na época,  não fez nenhum questionamento, seja quanto à abertura de 
sindicância ou de qualquer outro procedimento. Lembrou que, no ano passado, também 
ocorreu um acidente, em Ribeirão Pires, envolvendo o carro do Legislativo, com o Vereador 
Sebastião, e também não foi realizada nenhuma sindicância, pois isso não é praxe nesta 
Casa de Leis, pois a seguradora cobriu os custos, portanto, não houve motivo para abrir 
sindicância, visto que também não houve prejuízo ao município. Diante da matéria em 
discussão, questionou por quê não houve sindicância para os demais acidentes ocorridos, e 
ora se pretende abrir apenas para o seu caso. Por fim, disse que esclareceu os fatos para 
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que os Nobres Pares soubessem o que estariam votando, acrescentando ainda que, na 
época dos fatos, não prevaricou, realizou todos os procedimentos amparados pela 
legislação e sob acompanhamento dos assessores desta Casa de Leis, quando a conduziu.  
O VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR disse que, na verdade, 
apresentou o pedido, porque foi juntado no processo da denúncia um documento que 
comprova o uso do veículo, pois, sempre que um Vereador o solicita, registra seu destino e 
o solicitante.  Quanto ao fato dele (o orador) ser o Presidente da Comissão de Finanças na 
época, lembrou que a praxe desta Casa de Leis é  encaminhar os documentos ao Tribunal 
de Contas, aguardar seu parecer para, depois, se manifestar. Esclareceu que, neste caso, 
solicitou a CEI porque o requerente do veículo, no dia do acidente, era o então Vereador 
Sérgio dos Santos e o motorista estava indo para São Paulo, via Santa Branca e, por isso 
estava sozinho. Entendeu também que o motorista não foi o causador do acidente, mas, o 
questionamento que apresenta, para transparência, é o que ele estava fazendo sozinho na 
hora do acidente, na Estrada de Santa Branca.  Disse que, junto aos documentos do 
processo, existe uma declaração do próprio motorista, dizendo que o solicitante do veículo 
lhe pediu para pegá-lo em sua residência, em Santa Branca, para levá-lo a São Paulo e  
finalizou enfatizando que este era o seu único questionamento, mais nada. Ninguém mais 
se manifestando, foi a referida matéria submetida à votação, sendo rejeitada por cinco votos 
contrários a dois favoráveis dos Vereadores Sebastião Rodrigues de Campos Júnior e Deise 
Aparecida Corrêa Duque, considerando que o Vereador Pedro da Fonseca, na condição de 
Presidente Interino, se eximiu da votação e a ausência do Vereador Paulo Arouca Sobreira, 
Presidente titular. Não havendo mais 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. VANDERLON OLIVEIRA GOMES 
comentou que, nesta semana, foi procurado por alguns moradores do Distrito do Remédio, 
questionando a falta de segurança que favorece o vandalismo e a agressividade que vem 
ocorrendo, por falta de amparo. Disse que todos reconhecem que não é culpa dos policiais, 
mas, do comando geral, diante do número reduzido de policiais para atender todos os 
bairros, inclusive, os populosos, como é o caso do Distrito e Bairro Bragança. Disse que há 
relatos de alguns moradores, certamente de conhecimento dos Vereadores do Distrito, de 
que houve uma briga que apavorou todos, pois, diante da demora na chegada dos policiais, 
houve até invasão de lojas, restando aos moradores, recorrerem a alguns vizinhos e a Deus. 
Dirigindo-se ao Sr. Presidente, como já foi falado sobre a necessidade de fazer os pedidos 
via deputados,  sugeriu elaborar um documento para encaminhar à Frente Parlamentar, que 
já vem defendendo as questões de saúde, para que também defenda a questão da 
segurança neste município. Falou que, conforme já comentado, a droga está solta neste 
município, contudo, são poucos policiais para fazer a defesa do cidadão de bem, assim 
como os roubos estão se tornando  constantes, além do comércio que já vem sofrendo 
assalto à mão armada. Lamentou que tudo isso vem ocorrendo nesta cidade, que sempre 
foi muito tranqüila, que todo mundo conhecia todo mundo, mas, as pessoas de má-fé vêem 
as facilidades e agem, ressantando então,  a necessidade deste município reagir. Lembrou 
que já foram realizadas reuniões, buscando melhorias,  com o comando regional da Polícia 
Militar e outras autoridades da área de segurança pública e,  até mesmo,  audiência com o 
Secretário Estadual, enfatizando que o caso é grave e vem apavorando os moradores da 
área rural.  Comentou que aqueles moradores nem querem a instalação de posto bancário 
naqueles arredores devido à preocupação com a segurança. Dirigindo-se ao Sr. Presidente, 
solicitou-lhe determinar ao Assessor Jurídico a elaboração de um documento, com as 
sugestões de todos os Vereadores, para encaminhar às autoridades, o mais breve possível, 
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porque os moradores estão à mercê da sorte e solicitam o apoio dos Vereadores para, ao 
menos, dormirem tranqüilos. Relatou que esteve, no final de semana,  reunido com alguns 
voluntários que estão desenvolvendo um trabalho, na Sociedade Esportiva Salesopolense e, 
embora as dificuldades,  estão atendendo várias crianças, mas, na medida do possível, 
pedem aos Vereadores para conhecer o trabalho, apoiar com material e buscar recurso 
junto ao Governo Municipal e Estadual para melhorar o atendimento. Lembrou que o 
município já perdeu o trabalho desenvolvido na área de futsal pela Associação Caminhando 
Juntos e, recentemente, também perdeu o Projeto Guri, portanto, é necessário medidas 
para evitar novas e irreparáveis perdas. Agradeceu o fotógrafo Pádua que preparou um CD 
com fotos de paisagens de Salesópolis, encaminhando um exemplar a cada Vereador, bem 
como postou tais fotos no site “youtube”, com o título – Paisagens de Salesópolis. Disse que 
o fotógrafo Pádua espera e solicita que cada pessoa seja um multiplicador das paisagens, 
ajudando a divulgar esta cidade, como uma estância turística, através desse trabalho 
voluntário. Por fim, incentivou a todos a acessar o site dessas paisagens, a fim de conhecer 
e divulgá-las, agradecendo o material recebido e a colaboração do fotógrafo com esta 
cidade, assim como fazem outros artistas que, embora no anonimato,  também divulgam 
este município. Parabenizou ainda a direção, professores, funcionários, pais e alunos pela 
da EMEF Mestra Henriqueta, pela bela Festa Junina realizada no último sábado, evento 
muito bonito e merecedor do reconhecimento desta Casa de Leis, haja vista que o município 
necessita de pessoas ativas, como a direção daquela escola que conseguem preparar 
festas tão bonitas. Por fim, disse que as demais escolas estão preparando suas festas 
juninas e acredita que também serão brilhantes. VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE 
CAMPOS JÚNIOR também iniciou elogiando o trabalho voluntário que vem sendo 
desenvolvido na Sociedade Esportiva Salesopolense, nos finais de semana, agradecendo o 
“Sebastian” que, embora morando em outro município, tem ligações familiares neste, 
reconhecendo seu trabalho, o qual vem acompanhando,  há algum tempo. Também 
registrou seu apelo para que todos que puderem contribuir com estes voluntários, que o 
façam,  olhando assim por esses que se propõem a ajudar o município. Informou que, 
depois de quase seis anos, está sendo efetivado o projeto de iluminação pública, cuja 
emenda foi de autoria do Deputado Estadual Vitor Sapienza. Lembrou que a referida 
emenda foi perdida devido à complexidade do projeto, houve questionamento em tribuna e 
nova luta para sua recuperação, trazendo resultado somente agora. Acrescentou que vários 
bairros serão atendidos, algumas mudanças foram feitas, mas, ele próprio esteve na sede 
da Empresa Bandeirante Energias do Brasil, solicitando ao gestor do projeto, encaminhar a 
documentação sobre a mudança. Falou que esteve visitando alguns pontos, constatando 
que já foram contemplados alguns, como a Estrada da Aparecida, no Bairro do Aterrado, 
Estrada dos Nunes, Estrada do Leme e, nesta data, estavam sendo atendidas as Ruas I, II, 
III e IV do Bairro dos Buenos, além das ruas da área central, Santana e Aleixo. Retomando 
sobre as estradas, citou ainda como contempladas, a “Estrada do Miguel Mariano”,  Estrada 
Rodrigues de Campos, Bairro dos Pintos e ainda vários outros que estão por executar. 
Disse acreditar que somarão quase cento e cinqüenta bicos de luz, resultante do trabalho 
que ele vem lutando, há quase seis anos, e espera que a população já esteja notando tais 
benefícios que, certamente, colaboram na garantia da segurança pública, pois, conforme 
sempre falou, cada ponto iluminado, substituindo o breu, a escuridão, gera sensação de 
segurança as famílias. Enfatizou que a elaboração do projeto é difícil porque tem que ser 
acompanhada pela Área de Meio Ambiente, a fim de conseguir autorização para ligação da 
Empresa Bandeirante Energias do Brasil, na sequência, o orçamento é enviado, dentre 
outros trâmites, mas, quando o benefício chega, ajuda às famílias e a população em geral, 
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pois, todos que passam pelo local são beneficiados. Disse que algumas pessoas lhe 
telefonaram agradecendo,  demonstrando assim o reconhecimento do trabalho que vem 
realizando nesta Casa de Leis, lembrando que também é de sua autoria o trabalho que 
resultou na construção da Creche que, em breve, será inaugurada no Distrito do Remédio.  
Falou que ele poderia ter indicado tal construção para qualquer bairro da cidade, mas, 
decidiu pelo Distrito porque a área central já conta com este serviço público. Falou que 
também contou com apoio do Deputado Estadual Vitor Sapienza, na liberação de uma 
emenda que se juntou à outra emenda apresentada pelo Deputado  Estadual João 
Caramez,  pois, apenas uma delas não seria suficiente para tal obra, portanto, recurso 
conquistado pela bancada do PSDB e por ele (o orador). Enfatizou que usa a tribuna para 
mostrar o trabalho que vem sendo realizado, comprovando o contrário do que certas 
pessoas falam, que nada é feito por esta Casa de Leis. Acrescentou ainda que, no dia 
seguinte a esta sessão, estaria no Palácio dos Bandeirantes, na solenidade em que o 
Secretário Estadual de Meio Ambiente e o Governador do Estado assinariam um protocolo 
e, na oportunidade, ele apresentará um projeto que vem legalizar a produção de carvão,  
problema muito sério que vem assolando este município, embora seja um meio de vida de 
muitas famílias rurais. Disse que a Polícia Ambiental tem fiscalizado o município e que, 
devido à Lei de Proteção dos Mananciais, há muito impedimentos, entretanto, tal projeto 
visa legalizar a produção do carvão,  conversando com várias pessoas para buscar solução. 
Reportando-se à manifestação feita em Tribuna Livre,  disse que as pessoas não o vêem 
apresentando indicação para tapar buracos ou para colocar bico de luz, mas, com certeza, 
vem cumprindo seu papel, tanto que reafirmou que estará protocolando o projeto do carvão 
para avaliação. Esclareceu que, se esse projeto for considerado viável, nova luta se iniciará 
para implantar a unidade proposta, evitando dor de cabeça aos trabalhadores do ramo que, 
atualmente, mal conseguem dormir diante da preocupação e dos riscos com as 
fiscalizações, resultantes de denúncias. Concluiu dizendo que tem procurado empresas que 
podem trazer uma solução para este município, única maneira que acredita poder beneficiá-
lo.  Não havendo mais oradores inscritos,  o SR. PRESIDENTE INTERINO reiterou o convite 
para as solenidades comemorativas ao Dia do Pracinha, no próximo domingo, iniciando às 
dez horas com missa e, em seguida, as demais homenagens e Juramento à Bandeira pelos 
Jovens Salesopolenses.  Também comunicou que, em virtude do feriado de Corpus Christi, 
na próxima quinta-feira, foi decretado Ponto Facultativo na sexta-feira, portanto, não haverá 
expediente nas repartições públicas, inclusive neste Legislativo.  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 04 de Junho de 2012. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  :    
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
11 de Junho de 2012.  
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