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              ATA DA 34ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 03 de Dezembro de 2012 - 4º Período da 15ª Legislatura. Aos 
três dias do mês de Dezembro do ano dois mil e doze, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Trigésima Quarta 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,  constatando-se a presença unânime dos membros desta Casa. 

Havendo número legal, o Sr. Presidente declarou aberta a sessão e solicitou ao Sr. 1º 

Secretário que procedesse a leitura da ata da sessão anterior. Neste momento, o Ver. 

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 e, prosseguindo,  solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura das 

matérias do EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus respectivos despachos: 

OFÍCIO Nº 194/CGP do Poder Executivo, encaminhando cópia dos termos de convênios, 
contratos e termos aditivos refentes ao período de Outubro/2011 a Maio de 2012, 
atendendo disposições do Artigo 67 da Lei Orgânica Municipal – desp.: Plenário ciente, 
arquive-se junto ao Requerimento Nº 68/12;  REQUERIMENTO Nº 118/12 – Solicitando ao 
Sr. Prefeito para que, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, informe quem é o 
atual responsável técnico pelas farmácias dos Postos de Saúde do Município, visto que a 
única farmacêutica encontra-se em gozo de licença maternidade e, se procedem os 
comentários de que já estão faltando medicamentos de uso contínuo, especialmente para 
diabéticos, informar o motivo, do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes – desp.: Aprovado, 
encaminhe-se; OFÍCIO Nº 284/12 da Juíza Eleitoral da Comarca de Santa Branca, 
comunicando que a diplomação dos eleitos no pleito de Outubro de 2012, será realizada no 
próximo dia dezenove de dezembro, às quatorze horas, na Câmara Municipal de Santa 
Branca – desp.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, o Sr. Presidente concedeu 

a palavra aos Nobres Edis inscritos.  O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES iniciou 
lembrando que,  na sessão anterior, expôs em tribuna, que a Farmacêutica do município 
encontra-se em licença do serviço e,  não sendo designado outro profissional para substitui-
la, prejudica os serviços da área, como por exemplo,  a aquisição e distribuição de 
medicamentos. Por este motivo, apresentou o Requerimento Nº 118 e, justificando-o 
oralmente, alertou que, a falta deste profissional, poderá acarretar vários problemas ao 
município, inclusive multa. Disse que ninguém quer estes resultados, ao contrário, todos 
querem que o setor funcione dentro da sua normalidade, com pessoal habilitado para o 
atendimento necessário. Esclareceu que, no seu requerimento, também sugeriu a 
contratação, à título emergencial, de um profissional substituto e lembrou ter tomado 
conhecimento de que,  na Farmácia do Posto de Saúde da área central, há uma funcionária, 
formada em Farmácia, ocupando o cargo de Auxiliar, portanto, ela mesma poderia 
responder pelo cargo ora vago, cabendo apenas ao Secretário de Saúde legalizar esta 
substituição, evitando prejuízo ao município e munícipes. Concluiu lembrando que há 
inúmeros funcionários em situação de desvio de função, na Administração Municipal, 
entretanto, este que citou não seria o caso, já que trata-se de proposta para substituição 
temporária de funcionário do próprio setor, com formação acadêmica própria para assumir 
as funções. 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. VANDERLON 
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OLIVEIRA GOMES lembrou que, na sessão anterior, expôs os problemas relativos ao 
despejo do lixo deste município, acreditando que o Sr. Prefeito Municipal esteja tomando as 
providências que lhe cabem para a solução do problema, assim como,  acredita que o Sr. 
Presidente deste Legislativo também esteja fazendo os encaminhamentos necessários. 
Registrou que este é um problema muito grave, portanto, momento de repensar a questão 
da reciclagem do lixo, enfatizando que, diante das questões ambientais e financeiras, não 
há outra alternativa, senão um trabalho sério e apoio à reciclagem. Disse que poderão 
resolver os problemas à curto prazo, mas, será  mais uma medida paliativa, motivo pelo qual 
baterá na mesma tecla de que a solução definitiva para o problema do lixo é o incentivo à 
reciclagem. Para tanto, disse que será necessário disponibilizar os equipamentos, bem 
como subsidiar os recicladores; do contrário, está certo de que, ainda que se resolva agora,  
o problema do aterro retornará, pois, daqui dez ou quinze anos, estarão novamente 
superlotados. Dirigindo-se ao Sr. Presidente, agradeceu-lhe por reagendar a reunião com os 
representantes da Empresa Bandeirante Energias do Brasil, registrando que, nesta data, ele 
e o Nobre Colega Claudinei estiveram em reunião naquela empresa.  Agradeceu o Sr. 
Marcos Scarpa – Diretor da referida empresa, quem reuniu, na citada reunião,  responsáveis 
por diversos setores, ligação, limpeza e outros, para discutirem os problemas e suas 
soluções. Informou que, na oportunidade, expuseram diversos problemas, que vêm se 
arrastando há muito tempo, todos foram discutidos,  e a equipe  presente na reunião  se 
propôs a solucioná-los, alguns, ainda neste mês. Enfatizou que, por isso,  acredita na 
“conversa da boa vizinhança” e na persistência, lembrando que ele próprio, várias vezes, 
usou a tribuna para expor os problemas e reclamar ao Sr. Presidente, pedindo sua 
intercessão junto aos diretores da Empresa Bandeirante, assim como o próprio Colega 
Claudinei, que tem acesso àquela empresa o fez, sendo agora o momento que surtiu efeito. 
Também lembrou que Salesópolis conta com vários munícipes, cujas casas estão prontas, 
dependendo apenas da ligação de energia elétrica para se mudarem, os quais cobram 
desta Casa de Leis uma solução e, de tanto oficiar a concessionária do serviço de energia 
elétrica, enviar e-mails, telefonar e marcar reuniões,  agora serão atendidos. Falou que isso 
demonstra que ninguém deve ficar acomodado e que  quem grita e trabalha com seriedade 
consegue. Ato contínuo, reportou-se ao impasse ocorrido, nesta semana,  entre a 
Associação Caminhando Juntos e a EMEF Professora Sônia Maria da Fonseca, dada a 
concessão de um terreno da Municipalidade para aquela entidade, efetivada através de lei, 
também prometido àquela escola para construir sua quadra. Relatou que referida unidade 
escolar tinha interesse em construir uma quadra no terreno repassado à Associação e, 
embora ele, enquanto Vereador,  não tivesse conhecimento dessa possibilidade ou 
interesse, por se tratar de um prédio pertencente ao Estado, foi chamado pelos membros da 
escola para discutir a falta de outro espaço, diante da concessão do mesmo terreno à citada 
entidade,  o único espaço possível para a quadra. Comentou que, após a regularização da 
concessão por lei, a Associação Caminhando Juntos preparou o projeto,  que foi aprovado 
de acordo com a topografia daquele terreno e tudo o mais e, recentemente, iniciou a obra 
da sua sede; só então, a comunidade escolar percebeu tal situação e marcou uma reunião 
com ele, na condição de Vereador e Vice-Prefeito eleito,  e com alguns membros da 
entidade para expor o problema. Disse que referida Associação, cujos membros sempre 
elogia, pela seriedade e dedicação com que desenvolvem seus trabalhos,  esteve com ele 
em reunião na escola, expondo que o projeto ajudará toda comunidade, mas, não há mais o 
que possa ser feito, possibilitando a construção da quadra para a referida escola. Diante 
deste impasse, o orador falou ainda que os membros da entidade,  solidários à comunidade 
escolar, apresentaram algumas sugestões para a escola não ficar sem espaço para quadra, 
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contudo, dependerá da vontade política dos que assumirão a Administração Municipal pelos 
próximos quatro anos. Finalizando, aproveitou a oportunidade para parabenizar a 
Associação Camainhando Juntos, em nome da Professora Graciete Miranda de Souza – 
Presidente, e da Sra. Elisabete (funcionária deste Legislativo) - Vice-Presidente, pelo projeto 
realizado, colocando-se à disposição para colaborar em tudo que estiver ao seu alcance 

para concretizá-lo. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA reportou-se à questão do lixo, 
informando que, na última sexta-feira, estavam todos procurando um destino para seu 
despejo. Enfatizou que a questão deve ser resolvida, imediatamente, contudo, declarou-se 
indignado por colocarem a responsabilidade sobre os funcionários do Setor Municipal de 
Obras, como tem ouvido. Lembrou que, durante os quatro anos do atual mandato, pagaram 
técnicos, Diretor de Meio Ambiente, contrataram até um Advogado e uma empresa para 
elaborarem projeto para solução do problema, mas, até o momento, nada se viu sobre o 
assunto e acredita que nada mais será visto, pois, se durante os quatro anos, não foi 
apresentada a solução a diversos casos, como o destino do lixo, certamente, não será 
agora,  no final do mandato, que o farão. Ressaltou que, ainda assim, o Prefeito em 
exercício,  precisa “arregaçar as mangas” e dar uma solução para o problema existente 
nesta data, como também é o caso dos cães soltos pelas ruas da cidade que, mais uma 
vez, voltaram a avançar nas pessoas, gerando muitas reclamações. Lamentou mais este 
caso, cujas promessas de  solução foram apresentadas, inclusive, com a desapropriação de 
uma área, para construção de canil, mas, ainda está pendente. Disse acreditar que houve 
tanta preocupação com as obras da área central, como das calçadas, cujos valores foram 
considerados absurdos, deixando casos tão importantes como os citados, à mercê. Falou 
que a solução para o caso do lixo será chamar a atenção da imprensa e atingir o Secretário 
Estadual de Meio Ambiente, ou despejar no aterro da cidade vizinha de Biritiba Mirim que, 
embora já tenha sido notificada a pagar multa, esta poderá ser paga em conjunto com 
Salesópolis. Enfatizou que nas estradas e em todos os lugares da cidade há acúmulo de 
lixo, portanto, o atual Chefe do Poder Executivo deve se manifestar porque,  até o dia trinta 
e um de dezembro,  juntamente com os demais responsáveis pelas pastas envolvidas, é o 
responsável principal desta cidade, embora todas suas dificuldades. Disse que não pode 
aceitar que este e outros funcionários aleguem que tinham férias pendentes e as gozem 
agora, diante de tais dificuldades, pois, além da questão do lixo, ainda há os casos de 
ligação e energia elétrica que dependem da ação da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente. Corroborando com o Nobre Par Vanderlon, também agradeceu o Sr. Presidente 
pelo agendamento da reunião com a Empresa Bandeirante Energias do Brasil, dizendo 
acreditar que, desta vez, com os seis ou sete funcionários que participaram da reunião, 
cada um respondendo por um setor da empresa, expondo cada problema, concluíram que, 
até o próximo dia vinte, os casos discutidos serão resolvidos. Falou ainda que já foi 
agendada nova reunião para o início do próximo ano, a fim de discutirem as dificuldades 
existentes no atendimento ao consumidor, como por exemplo, o caso de um poste que caiu 
no Km 1 da Usina e, desde o dia anterior a esta sessão e a citada reunião, os moradores 
dos arredores estavam sem energia elétrica. Registrou que todos reconhecem que houve 
demora no atendimento daquela empresa, mas, os casos estão sendo resolvidos, motivo 
pelo qual agradeceu cada representante de área,  participante da reunião, pelo empenho no 
atendimento à comunidade. Referindo-se ao terreno concedido para a Associação de 
Assistência e Orientação à Criança e ao Adolescente Caminhando Juntos, lamentou o ponto 
em que se chegou, pois, após a conversa entre Prefeito e entidade, foram elaborados 
documentos, encaminhados para esta Casa de Leis,  que concluiu pela aprovação do 
projeto de lei pertinente. Entretanto, ao mesmo tempo, sem que ninguém soubesse, ou ao 
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menos ele não sabia, foi entregue um documento ou dada a palavra,  à Diretora da EMEF 
Professora Sônia Maria da Fonseca, de que no mesmo espaço concedido à entidade, seria 
construída a quadra da escola. Assim, acrescentou o orador, o mesmo Chefe do Poder 
Executivo que se reúne com a Associação Caminhando Juntos,  assina documento 
concedendo-lhe um terreno, o envia para deliberação deste Legislativo, também o promete 
para aquela escola, expondo sua direção, professores e pais, junto da entidade que preza 
pelas coisas corretas e sérias,  e esta Casa de Leis que aprovou o projeto de lei, ao 
impasse já comentado pelo orador que o antecedeu, e fica quietinho, como se não fosse 
com ele. Enfatizou que o Prefeito tem que assumir seu papel, como os Vereadores estão 
nesta Casa de Leis assumindo os seus; até o dia trinta e um de dezembro cada um deve 
assumir seu papel, não pode fugir, pois, se fizer isso,  não fugirá em outra ocasião, como do 
contato pessoal e diário nas ruas. Lembrou que, quando uma pessoa se candidata a um 
cargo público, seja para Vereador ou Prefeito, deve responder pelo cargo a que foi eleito até 
o último dia, mas, o atual Chefe do Poder Executivo brinca com as pessoas, joga com elas, 
é o que fez e faz, sendo este caso mais uma prova disso. Lamentou o fato de expor todos 
os envolvidos a esta situação devido a uma conversa atravessada, qual seja, ceder o 
mesmo espaço para duas entidades diferentes. Quanto ao caso da falta de um 
farmacêutico, dada a licença da titular, que vem prejudicando a distribuição de remédios, 
recordou ainda que, sempre que ocorre alguma coisa grave no município, se propõem e faz 
a sua parte, assim como se propôs noutro caso em que foi procurado pelo Sr. Presidente, 
entretanto, neste caso, ninguém procurou a Câmara para solucioná-lo. Lembrou, contudo, 
que o Prefeito Adilson, que foi Secretário de Saúde em gestão anterior, disse que faria isto e 
aquilo, mas,  agora,  "está aí, enfiando tudo no lixo”. Falou que já era para ter um projeto, 
criando mais um cargo de Farmacêutico para substituir a titular, seja por concurso ou 
contrato, haja vista que os documentos enviados para os Governos Estadual ou Federal, 
precisam de uma assinatura desse profissional, sem a qual tudo fica prejudicado.  Ressaltou 
que a licença da funcionária em questão já era prevista, portanto, deveriam ter programada 
sua substituição, e que não aleguem falta de recurso para esta medida, pois, após as 
eleições municipais, foram contratados novos funcionários, demonstrando que, quando 
querem, encontram meios. Concluiu dizendo que não pode se calar, pois, certamente, 
diversos munícipes procurarão os Vereadores até o final deste ano, precisando de remédio 
ou atendimento, e ficarão sem atendimento porque a Administração não está fazendo nada. 
Acrescenou que, muito embora os Vereadores venham cobrando,  “dando suas caras à 
tapa”, façam tudo para encarar a situação,  outros se escondem,  tiram férias e fazem de 
tudo, menos encarar a situação, lembrando ainda que, tanto quanto os Vereadores, os 
demais envolvidos ainda estão recebendo para trabalharem. Prosseguindo, considerou 
absurda a obra que vem sendo realizada nas proximidades da denominada “Avenida Nova”, 
e disse que, se o Sr. Prefeito Municipal dispõe de documentos que comprovam a 
necessidade de reabri-la para o trânsito, que assuma sua decisão, que o faça, mas, não 
tente separar, com cerca ou alambrado,  os usuários do “parquinho” e da pista de trânsito. 
Acrescentou que é previsível problemas futuros, portanto, se a necessidade é real, que seja 
retirado o “parquinho” e viabilize a passagem para o trânsito de carros e caminhões, 
evitando fazer as duas coisas no mesmo lugar. Alertou ainda que,  com isso, os futuros 
administradores do município deverão reavaliar as obras que vêm sendo realizadas à beira 
do Rio Paraitinga. Quanto ao CEREBF – Centro Esportivo e Recreativo Expedicionário 
Benedito da Fonseca, o orador comentou que gramaram o campo, embora não tenham 
jogado os cinco centímetros da necessária terra preta, como consta no projeto, nem 
tampouco tiraram as pragas da grama que já existia, e já há previsão da realização de um 
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torneio para inaugurar o campo e homenagear uma pessoa, dando seu nome àquele 
espaço público. Disse que não questionaria sobre a denominação, mas, considerou haver 
muitas pessoas que merecem tal honraria, entretanto, não entende porquê chegam ao 
absurdo de,  não concluir a obra adequadamente,  e já programarem jogo comemorativo, o 
que parece estar jogando dinheiro fora. O orador declarou também entender que isso 
demonstra a intenção de “fazer oba-oba”, pois, ficaram quatro anos sem fazer isso e, agora, 
na reta final pretendem fazê-lo. Lamentou o fato porque o gramado somente deveria ser 
utilizado após o mês de março do próximo ano, qualquer coisa que se faça antes disso, 
estragará o que foi feito. Disse que conversará com várias pessoas desta cidade, com 
relação a este assunto, a fim de que todos saibam da necessidade de que o local seja 
utilizado somente quando pronto e não apenas utilizá-lo de qualquer forma,  criando novas 
necessidades no futuro próximo. Por fim, disse que deixa seus recados, esperando que o 
Chefe do Poder Executivo apareça, tome pé da situação neste final de mandato, 
especialmente, das mais caóticas, e mostre que ainda está no poder, portanto, tem que 
tomar conta deste município até o dia trinta e um de dezembro. Não havendo mais oradores 

inscritos, o SR. PRESIDENTE lembrou a todos que, a próxima sessão será a última 
ordinária do ano, porém, em sendo necessário, os Vereadores serão convocados 
extraordinariamente. Solicitou aos membros das Comissões Permanentes desta Casa de 
Leis, que verificarem se têm matérias pendentes, que se atentem aos prazos regimentais e 
emitam seus pareceres até a próxima sessão, evitando pendências. 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 03 de Dezembro de 2012. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  :    
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
10 de Dezembro de 2012.  
            


