CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS
Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - Salesópolis/SP
CEP: 08970-000 - Tel\Fax: (011) 4696-1333/1716/1731
Site www.camarasalesopolis.sp.gov.br Email: cmsalesopolis@uol.com.br

ATA DA 17ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 22 de Junho de 2009 - 1º Período da 15ª Legislatura. Aos
vinte e dois dias do mês de Junho do ano dois mil e nove, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Décima Sétima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de
Salesópolis sob a presidência do Vereador Pedro da Fonseca e secretariada pelos Edis
Vanderlon Oliveira Gomes – 1º Secretário, e Agnaldo Bueno – 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. Angelino Rodrigues 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. Em seguida, o
Sr. Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura das matérias do
EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus respectivos despachos: MENSAGEM
Nº 1.049 do Poder Executivo, encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 015/09 (Dispõe sobre
a criação da Diretoria de Regularização Fundiária junto a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento, Turismo, Meio Ambiente e Agronegócios e dá outras providências) –
desp.: Aguarde-se os Pareceres das comissões competentes; OFÍCIO Nº 468 do Poder
Executivo, encaminhando, em atendimento à solicitação da Douta Procuradoria Jurídica
deste Legislativo, Texto Substitutivo ao Projeto de Lei Nº 013/09 (Autoriza a Prefeitura
Municipal de Salesópolis a firmar convênio coma Secretaria de Estado de Planejamento,
tendo como objeto a reforma e ampliação do Prédio Municipal que será destinado ao Abrigo
para Crianças e Adolescentes – Professor Yedda Maria Silva de Faria) – desp.: Às
Comissões de Justiça e Redação, de Obras, Serviço Público, Educação e Saúde e de
Finanças e Orçamento; OFÍCIO Nº 396/09 do Poder Executivo, encaminhando cópia do email da Confederação Nacional de Municípios, comunicando que Salesópolis terá uma
redução de R$ 39.740,48 nas verbas do FUNDEB porque o Governo Federal novamente
não cumpriu a Lei do FUNDEB quanto ao prazo de publicação das estimativas – desp.:
Arquive-se, Plenário ciente; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:
080 – Informar se existe recurso financeiro para a construção do muro de arrimo da Rua
Tenente Cayubi Dias Nunes, em caso positivo, qual a data prevista para início da obra e, em
caso negativo, qual medida será adotada para solucionar o problema de erosão que coloca
famílias à sérios riscos, do Ver. Claudinei José de Oliveira; 081 - Informar quando o Setor de
Obras realizará os serviços de reparo no asfalto da Rua Esperança, área central desta
cidade, do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes; 082 - Informar qual a justificativa para a venda
de produtos doados para distribuição gratuita da Festa do Cambuci e os plantados no
Centro de Pesquisas, valor arrecadado com tais vendas, como foi efetuado o pagamento
desta transação comercial, em que conta da Prefeitura Municipal o dinheiro foi depositado e,
em que será investido o resultado desta venda, também do Ver. Claudinei José de Oliveira;
e 083/09 - Solicitando ao DER, envidar estudos para realização de obras de adequação,
com espaço seguro para embarque e desembarque de passageiros, na altura do Km 101 da
Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura, informando esta Casa de Leis sobre medidas e
datas, sem a qual, referida autarquia será responsabilizada por não atender esta
reivindicação, do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes – desps.: Aprovados, encaminhe-se;
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO Nº 005/09 - Aos Festeiros Antonio Donizete Prato e sua
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esposa Soraia Fátima Moraes Prado, Hércules Antonio Moraes e sua esposa Silvia Cristina
Cano Moraes, ao Padre Edinei Maia dos Santos, aos Organizadores e demais
colaboradores pela FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO no Distrito Nossa Senhora dos
Remédios neste ano de 2009, face ao brilhante trabalho que realizaram nesse importante
evento do calendário religioso e turístico de Salesópolis, dos Vers. Angelino Rodrigues e
Sérgio Aparecido Feliciano de Sá e outros – desp.: Aprovada, encaminhe-se; INDICAÇÕES
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 214 – Determinar ao Setor de Obras, adotar as
providências necessárias a fim de tornar o espaço denominado “Franciscão”, útil à prática
de futebol e pouso de “paraglider”; 216 - Interceder junto à Sabesp, objetivando a ampliação
da rede de água até o Km 1 da Estrada da Usina - Ramal São Benedito, bem como
determine ao Setor de Obras, fazer a manutenção do acesso àquele povoado; 217 - Adotar
as providências necessárias, mudando o ponto de ônibus, para um quilômetro à frente, ou
seja, próximo à unidade escolar do bairro, atendendo os estudantes e eleitores, da Estrada
Salesópolis-Santa Branca, todas do Ver. Claudinei José de Oliveira; 218 - Interceder junto à
Empresa Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a colocação de uma luminária no
poste localizado na altura do Nº 19 da Rua Expedicionário Benedito da Fonseca, ao lado de
um Orelhão existente no local, do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes; 219 - Interceder junto à
Empresa Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a colocação de uma luminária nos
postes da Estrada dos Rodrigues, desde seu início até o Bar do Sr. Luiz Marcos; 220 Determinar ao Setor de Obras, fazer um aterro na Rua Ademar da Silva, Vila Bragança,
ambas dos Vers. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá e Angelino Rodrigues; 221 - Determinar
ao setor competente, elaborar projeto de iluminação para o Obelisco da Barragem de Ponte
Nova, do Ver. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior; 222 - Determinar ao Setor de Obras,
incluir no cronograma de trabalho a manutenção do Ramal Pedro Pinto, localizado no Km 08
da Estrada da Petrobrás; e 215/09 – Solicitando ao Presidente da Câmara Municipal,
agendar uma nova reunião com o DER, sobre as obras em andamento na Rodovia SP-88,
para que sejam apresentadas propostas de alteração, ambas também do Ver. Claudinei
José de Oliveira; PARECERES CFO Nºs: 012 - referente ao Balancete Financeiro da
Câmara Municipal de Salesópolis, relativo ao mês de Maio/09 e 013/09 referente aos
Balancetes da Prefeitura Municipal de Salesópolis, relativos aos meses de Janeiro a
Março/09 – desps.: Aguarde-se os Pareceres Prévios do Egrégio Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo para então emitir os pareceres finais e conclusivos; COMUNICADO do
Ministério da Saúde sobre a liberação de recursos no valor de R$ 2.748,36 para Pagamento
de Teto Financeiro de Vigilância Em Saúde – TFVS (EX-TFECD) - competência 05/2009 –
desp.: Encaminhe-se, lidas no Expediente;. Terminada a leitura, o Sr. Presidente concedeu
a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA iniciou
justificando oralmente seu Requerimento Nº 80, esclarecendo que o apresentou porque foi
informado acerca da liberação do recurso financeiro e da visita de técnicos da Defesa Civil
no local, mas, até o momento, a obra não foi oficializada. Em seguida, justificou seu
Requerimento Nº 82, que apresentou por receber denúncia de que as mudas de cambuci,
doadas para a festa, foram vendidas, portanto, pretende com os questionamentos
apresentados, constatar a veracidade da denúncia antes de qualquer medida. Disse que
também foram denunciadas vendas das canas plantadas no Centro de Pesquisa, caso em
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que também questiona nesta mesma proposição, com o mesmo objetivo. Reportando-se ao
Requerimento Nº 83 do Nobre Par Vanderlon, disse que esteve, juntamente com o
Presidente deste Legislativo, em reunião no município vizinho de Paraibuna, oportunidade
em que o Engenheiro Dení, do DER, comentou sobre as obras na Rodovia Alfredo Rolim de
Moura e que, em seguida, estaria em reunião com o Prefeito Adilson nesta cidade e,
questionando se eles não participariam. O orador lamentou o fato, informando que nem ele,
nem o próprio Presidente desta Casa de Leis tinham conhecimento da citada reunião.
Prosseguindo, disse esperar que os Vereadores sejam convidados pelo Sr. Prefeito
Municipal, para exporem as reivindicações dos moradores dos bairros que margeiam aquela
rodovia, bem como dos usuários que os procuram apresentando inúmeras sugestões e
reclamações. Parabenizou o autor desta proposição e dirigiu-se ao Sr. Presidente,
sugerindo-lhe agendar uma reunião com aquele engenheiro do DER e convidar a
comunidade para que todos tenham a oportunidade de expor os problemas que enfrentam.
O VER. SÉRGIO APARECIDO FELICIANO DE SÁ justificou oralmente a Indicação Nº 200,
que apresentou juntamente com o Nobre Colega Angelino, esclarecendo que a situação da
referida via obriga até os estudantes a darem uma volta enorme por outro caminho, face à
total falta de condições para caminhar nela. Comentou que o Diretor Municipal de Obras
freqüentemente visita o Distrito dos Remédios e Bairro Bragança, mas, nunca viu o
Secretário Municipal de Obras aparecer para ouvir as necessidades daquele povoado.
Retomando sobre a referida proposição, esclareceu ainda que o prefeito anterior
disponibilizou algumas manilhas para o aterro necessário, bastando que a gestão atual faça
o serviço para atender aquela população. Finalizando, o orador justificou a Indicação Nº 219
que apresentou com o mesmo Colega, acrescentando que a população cobra muito a citada
luminária, ressaltando que pagam a CIP – Contribuição para Iluminação Pública,
mensalmente, na conta de energia elétrica e, ainda assim, é obrigada a caminhar pela
escuridão, expondo-se aos riscos pertinentes. O VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE
CAMPOS JÚNIOR justificou oralmente sua Indicação Nº 221, lembrando que referido local,
além de acessar um dos pontos turísticos mais visitados desta cidade, ainda é ponto de
embarque e desembarque do transporte coletivo e de escolares, portanto, uma questão de
turismo e de segurança pública. Quanto ao Requerimento Nº 82, do Ver. Claudinei, disse
que, por ter acompanhado desde o início do processo para realização da Festa do Cambuci,
poderia esclarecer os questionamentos. Informou que muitas mudas foram compradas em
Paranapiacaba, há trezentos e cinqüenta quilômetros desta cidade e, aproximadamente, mil
mudas, doadas pelo DAEE e Sra.Maria Gancho. Esclareceu que muitas mudas foram
doadas, mas, as compradas e maiores, para evitar devolvê-las ao produtor, que atuou
como parceiro desta cidade, estão sendo comercializadas. Informou que ainda existem
entre oitenta e noventa mudas, menores, disponíveis para doação mais as que estão sendo
comercializadas, entretanto, em ambos os casos, os receptores são cadastrados para
acompanhamento do resultado futuro neste ramo produtivo. Enfatizou que a Prefeitura
Municipal não vende as mudas, mas trouxe mil mudas de longe e não pode arcar com o
prejuízo nem tampouco compensa devolver pela distância. Finalizando, novamente
enfatizou que as mudas doadas e vendidas são cadastradas para que os receptores
assumam compromisso de atuar como parceiros da Municipalidade no Projeto Cambuci,
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que se pretende para Salesópolis. O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES registrou as
presenças dos: Secretário Municipal de Desenvolvimento – Sr. Flávio Lemos, Presidente da
Associação dos Moradores do Bairro Ribeirão do Pote – Sr. Ademir, do Presidente da
Associação do Bairro do Fartura – Sr. Cidimar, da Presidente da Associação do Bairro do
Bracaiá – Sra. Vera Dias, do Presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos – Sr. Jairo,
dos Diretores Municipais e demais funcionários públicos presentes na sessão. Ato contínuo,
justificou seu Requerimento Nº 81, enfatizando que o apresentou porque há um enorme
buraco na citada via pública, expondo tanto veículos quanto pedestres à sérios riscos.
Quanto ao seu Requerimento Nº 83, já comentado pelo Nobre Par Claudinei, lembrou que
no dia trinta e um de março passado, antes de iniciar as obras no trecho citado, os
moradores já solicitaram uma reunião com representantes do DER, exatamente, para evitar
transtornos. Informou que os moradores daqueles arredores só têm uma alternativa de
saída que utilizam há trinta anos, mas, com as obras na rodovia, atualmente são obrigados
a entrar de ré no sentido Rodovia dos Tamoios-Salesópolis. Acrescentou ainda que, não
bastasse esta situação, ainda falta acostamento, obrigando tanto transporte coletivo quanto
de escolares a parar na própria pista. Por fim, disse que, aliado a estes, os ônibus da
Empresa Litorânea, que fazem o percurso São Paulo-Caraguatatuba, também param no
leito da pista, daí a importância de realizar uma reunião com o DER, o mais rápido possível,
para adotar algumas providências antes da conclusão desta obra. Não havendo mais
oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE passou para a ORDEM DO DIA e, conforme
pauta anunciada, colocou em única discussão o Projeto de Lei Nº 009/09 (Dispõe sobre a
ampliação da licença maternidade e da licença paternidade dos servidores/funcionários
públicos da Estância Turística de Salesópolis e dá outras providências), de autoria do Poder
Executivo. O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES informou que este projeto vem
atender seu anteprojeto de lei, o qual apresentou atendendo reivindicação de funcionários
públicos. Esclareceu que a matéria aumenta a licença maternidade de quatro para seis
meses e, a licença paternidade, de cinco para quinze dias. Destacou que, no artigo segundo
deste projeto, estende o benefício aos funcionários que adotarem ou obtiverem a guarda
judicial para fins de adoção, apenas determinando períodos conforme a idade da criança.
Ressaltou ainda que, desta forma, além de ampliar a licença maternidade e paternidade,
também atende os funcionários que adotarem, portanto, uma forma de incentivo à adoção.
Finalizando, declarou-se certo do apoio dos Nobres Pares a esta matéria que atende
anseios dos funcionários públicos municipais. Ninguém mais se manifestando, foi a referida
matéria submetida à votação, sendo aprovada por unanimidade, ou seja, nove votos. 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. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA registrou a presença dos
presidentes de associações de bairros, enfatizando que são eles que saem à frente dos
demais moradores, lutando e buscando melhorias, trabalho importantíssimo que deve ser
valorizado pelo Chefe do Poder Executivo. Comentou que chegou ao seu conhecimento que
a Associação do Bairro Ribeirão do Pote, inúmeras vezes elogiada nesta Casa de Leis pelo
trabalho social que desenvolve e pelas benfeitorias que realiza na estrada do bairro, sequer
foi comunicada ou visitada pela equipe de saúde do município, que foi fazer atendimento
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aquela comunidade. Lamentou o fato e sugeriu ao Prefeito Adilson que oriente seus
Secretários e Diretores Municipais para que, ao desenvolverem um trabalho nos bairros,
antes procurem sua associação, pois esta tem todas informações da sua comunidade e
sempre está disposta a colaborar. Enfatizou que os membros de associações trabalham por
seu bairro e sua comunidade sem nada receber, portanto, o fazem com amor, merecendo
que seus trabalhos sejam valorizados. Em seguida, informou que, na semana passada, foi
realizada uma reunião com representantes da Sabesp, no Gabinete do Sr. Prefeito
Municipal, onde estiveram também os Vereadores e Assessor Jurídico desta Casa de Leis,
discutindo a renovação do convênio para os próximos trinta anos. Comentou que, na
oportunidade, os Vereadores apresentaram várias propostas a serem incluídas no novo
convênio, portanto, espera que sejam incluídas antes da matéria ser encaminhada para
deliberação deste Legislativo. Quanto à redução da tarifa de esgoto, alvo de antigas lutas
deste Legislativo, o orador informou que todos devem solicitar apoio dos deputados de seus
partidos, para juntos, lutarem frente à ARSESP (Agência Reguladora de Saneamento e
Energia do Estado de São Paulo) que é uma agência reguladora destas questões e a quem
cabe esta decisão. Enfatizou que a redução reivindicada é uma contrapartida a esta Cidade
que serve como caixa d’água para abastecer a Região Metropolitana do Estado. Comentou
que o Museu da Nascente do Tietê será um centro de referência ambiental nesta cidade,
mas, lamentavelmente, não foi inaugurado devido à viagem de um funcionário. Espera que
a Diretoria de Turismo verifique esta situação e cobre a inauguração para breve, bem como
adote providências com relação às placas que indicam o caminho do Parque da Usina, que
sumiram, misteriosamente. Disse tomar conhecimento que duas delas foram, repintadas e
reutilizadas num outro bairro, o que espera, não seja verdade. Informou que um órgão da
imprensa regional o procurou solicitando entrevista sobre os pontos turísticos e adiantou
que, na oportunidade, citará estes problemas porque não concorda com ambas situações.
Prosseguindo, também lamentou que a situação da EMEF do Bairro do Alegre, denunciada,
na semana passada, pelo Nobre Par Sérgio Feliciano, perdure por mais de trinta dias,
situação que constatou em visita àquela unidade escolar, onde a água para consumo dos
alunos e confecção da merenda escolar é fornecida pela vizinha. Disse que este é um
problema das Áreas de Saúde e Educação que dispõem de recursos para solucionarem,
não havendo razão para justificar tanta demora na solução de problema tão simples. Elogiou
a Secretaria Municipal de Obras que, após a exposição das fotos, em sessão desta Casa de
Leis, realizou os serviços que reivindicou. Acrescentou que, contra fatos não há argumentos,
mas por outro lado, ao invés de críticas, já ouviu elogios de um munícipe. Quanto ao trânsito
no município, o orador disse que está piorando cada vez mais, especialmente, nas ruas
centrais que não tem horário para carga e descarga, merecendo atenção da Administração
Municipal para evitar acidentes, mais precisamente em frente às escolas e pontos
comerciais. Disse que, apesar de não participar diretamente do governo atual, enquanto
Vereador, respeita a equipe e, sempre que recebe uma denúncia, primeiro busca averiguar
a veracidade dos fatos. Por fim, registrou que, neste primeiro semestre de governo,
procurou sempre alertar sobre todos os pontos, mas alertou que, continuando como está,
encaminhará os casos ao Tribunal de Contas e Ministério Público. O VER. SÉRGIO
APARECIDO FELICIANO DE SÁ iniciou reportando-se à manifestação do orador que o
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antecedeu, acerca da falta de água na EMEF do Bairro do Alegre, dizendo que apresentou a
proposição atendendo reivindicação daquela comunidade escolar. Também lamentou o fato,
dizendo que a unidade escolar está, há mais de quarenta dias, sem água e que bastaria a
troca de um disjuntor para solucionar o problema. Comentou que procurou resolver o caso,
contatando os setores competentes, quando o funcionário que o atendeu, respondeu que
não tinha profissional para consertar a bomba. O orador estranhou a resposta, dizendo que
não se conserta bomba, mas, por outro lado, soube que bastaria trocar o disjuntor para
resolver o problema. Concluiu dizendo esperar que o setor de obras visite o local para
conhecer a realidade do problema, pois, se for o disjuntor que precisa ser trocado, será fácil
de resolver o problema que tanto transtorna a vida daquela comunidade escolar,
dependente de um produto que Salesópolis tem de sobra. Em seguida, comentou que, há
quinze dias, apresentou uma Indicação solicitando o corte de árvores de eucalipto próximo à
Chácara do Sr. Luiz, pois alguns galhos já haviam caído no local e quebrado algumas telhas
da casa do seu vizinho, Sr. Amauri, mas, até o momento, sequer obteve a resposta ao seu
pedido. Parabenizou o Diretor de Obras - Sr. Paulino e equipe, por resolverem o problema
que persistia, há oito anos, na estrada do Serrote. Agradeceu o trabalho desenvolvido e
registrou que foi um serviço bem feito e com material de qualidade, motivo pelo qual fez
questão de registrar nesta Casa de Leis. Por fim, declarou esperar que com esta mesma
qualidade, o Setor de Obras realize os serviços necessários na Estrada do Bragança,
solicitado através da Indicação Nº 220 que apresentou nesta sessão. O VER. SEBASTIÃO
RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR elogiou o Sr. Mauro dos Santos e demais funcionários
da Associação Comercial de Salesópolis que, através do Projeto Empreender do Sebrae,
organizaram a viagem dos comerciantes desta cidade, para a Feira de Alimentação em São
Paulo, ocasião em que também foram demonstrados diversos e interessantes equipamentos
do ramo. Quanto à reunião da Sabesp, disse acreditar que acontecerão outras reuniões
para discutir vários itens ainda pendentes para beneficiar os munícipes. Citou como
exemplo, a criação de viveiros de mudas e geração de empregos para a juventude
salesopolense, entre tantos outros, lembrando que Salesópolis tem o bem mais precioso,
portanto, todos os Vereadores devem lutar firmemente para beneficiar esta cidade. Em
seguida, também parabenizou o Secretário Municipal de Esportes – Professor Marcelo, pelo
trabalho que vem desenvolvendo frente à sua pasta, enaltecendo que, apesar das
dificuldades que ele enfrenta, conseguiu atrair atletas para a Prova de “Downhill” – Descida
do Morro, um Circuito Paulista de Montain Bike, os quais movimentaram os restaurantes e
lotaram as pousadas desta cidade. Disse que conversou com vários participantes desta
prova e todos elogiaram o percurso definido, tanto que declararam a intenção de incluir
Salesópolis na etapa do próximo ano. Informou ainda que a prova deste ano envolveu
pilotos de trinta e dois municípios do Estado de São Paulo, inclusive das divisas com Rio de
Janeiro e Paraná. Por fim, registrou que estiveram em nossa cidade, campeões paulistas de
provas anteriores, os quais elogiaram as belezas naturais, demonstrando a importância de
desenvolver projetos como este que divulgam Salesópolis e a Nascente do Rio Tietê, o mais
importante do Estado de São Paulo. O VER. AGNALDO BUENO, reportando-se à
manifestação do Nobre Par Claudinei, acerca das associações de bairro, disse que as
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maiores parceiras de uma Prefeitura Municipal são as associações, portanto,
associações como a dos moradores do Bairro Ribeirão do Pote devem ser valorizadas pelo
Chefe do Poder Executivo. Ato contínuo, informou que uma unidade móvel do Poupatempo
será instalada, em frente ao Banco Bradesco desta cidade, no período de três a quinze de
agosto, funcionando de segunda a sexta-feira, das nove às dezessete horas e aos sábados,
das nove às treze horas. Comentou que a Santa Casa local necessita de outro Monitor
Cardíaco, que custa entre quinze e vinte mil reais, pois o que existe hoje está locado no
Centro Cirúrgico daquela unidade, e não pode ser tirado de lá. Finalizando, o orador
lamentou a situação e sugeriu aos membros da Comissão Permanente de Saúde desta
Casa de Leis e os demais Vereadores que visitem a Santa Casa e se coloquem à
disposição para lutarem e conquistarem recursos para adquirir outro equipamento deste, tão
importante para salvar vidas. O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES, reportando-se
também à falta de água na EMEF do Bairro do Alegre, lembrou que no governo passado,
havia um sistema de repasse de recursos para as escolares realizarem pequenas
manutenções, o que deveria continuar, evitando que os Vereadores tenham que interferir
para resolver problemas simples de troca de um disjuntor. Quanto à situação do trânsito
nesta cidade, o orador lembrou que a situação se agravou após as obras de alargamento
das calçadas da área central. Também lembrou que, na oportunidade destas obras, já
alertou sobre este fato, prevendo os atuais problemas, especialmente, nos arredores da
Praça, onde se encontram o Banco Banespa, Matriz e Prefeitura Municipal, mas, no
momento, é necessário encontrar soluções urgentes. Comentou que, na última quinta-feira,
esteve em reunião com o Sr. Prefeito Municipal, Secretário e Diretor de Obras, juntamente
com a comunidade do Bairro do Barro Amarelo e, à exemplo de outros bairros como o
Ribeirão do Pote, aquela comunidade também se colocou à disposição da Administração
Municipal, entretanto com a mão de obra, num mutirão, para realizar os serviços que o
bairro necessita, desde que a Prefeitura Municipal libere os maquinários. Na oportunidade,
os representantes do Poder Executivo assumiram o compromisso de resolver o problema,
com a maior brevidade possível e, nesta data, o Diretor de Obras o informou (o orador) que
já iniciaram pela Estrada da Torre, entretanto, acrescentou que uma máquina já quebrou.
Novamente, o orador sugeriu que as máquinas velhas sejam leiloadas, pois não bastam três
máquinas velhas que sempre quebram e não valem por uma, mas, bastaria uma boa que
valesse por três. Comentou que, na reunião já citada com a Sabesp, foi informado que o
recurso para o Programa Navega São Paulo já foi liberado pelo Estado, contudo, todos os
municípios inscritos aguardam a definição dos contemplados. Ainda sobre esta mesma
reunião, referiu-se à discussão do convênio, dizendo que saiu insatisfeito porque, tudo o que
foi proposto, teve como resposta que a Sabesp não poderia atender, empurrando sempre
para outros órgãos do governo. Enfatizou que se todos os Vereadores, Prefeito e
Secretários Municipais não se empenharem junto às lideranças estaduais e federais,
Salesópolis estará, novamente, “pastando na mão da Sabesp”. Comentou que, no ano
passado, fez um levantamento no Bairro do Serrote e Lagoinha para trazer o Projeto
Navega São Paulo para esta cidade e este serviço teve resultados, tanto que, nesta data, o
Secretário Municipal de Desenvolvimento, informou que, em parceria com o Empresário
Canário, já está em circulação um barco na represa, com capacidade para transportar trinta
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pessoas, enfatizando que é fruto do citado levantamento. Por fim, agradeceu os Diretores
da Rádio DS-FM que, somente neste ano, divulgaram três dos seus trabalhos, sem cobrar
pela matéria, o que demonstra que a mídia reconhece o trabalho sério desenvolvido pelo
Vereador em benefício da população. Não havendo mais oradores inscritos, o SR.
PRESIDENTE dirigiu-se ao Ver. Sérgio Feliciano, questionando o que ele fez para conseguir
que atendessem seu pedido, pois os tem apresentado também, mas nada conseguiu até o
momento. O VER. SÉRGIO APARECIDO FELICIANO DE SÁ respondeu que a situação era
precária e necessitava de medidas emergentes diante das constantes chuvas. O SR.
PRESIDENTE disse que, ao contrário do atendimento que foi dispensado àquele Nobre Par,
respondem a ele (Presidente) que, quando chove, nada se pode fazer. Registrou que
quando as pessoas citam que os municípios contam com órgãos responsáveis ou órgãos
competentes, prefere dizer que Salesópolis tem os responsáveis, já que tem falado com o
Secretário e Diretor de Obras e não tem conseguido muita coisa. Lamentou que já se
passaram seis meses e os serviços não aparecem, e que, muito embora os Vereadores
apresentem Indicações, não são atendidos. Por fim, disse que o Poder Executivo – Prefeito,
pode se dizer que é eleito por parte dos munícipes, mas, o Poder Legislativo – Vereadores,
são eleitos por todos munícipes e, embora ambos devam trabalhar por todos, percebe que o
Prefeito Adilson atende apenas seus eleitores e não os de todos os Vereadores, que
atendem todos os munícipes. 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 22 de Junho de 2009.
PRESIDENTE

:
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