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ATA DA 30ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE SALESÓPOLIS, realizada em 09 de Novembro de 2009 - 1º Período da 15ª
Legislatura. Aos nove dias do mês de Novembro do ano dois mil e nove, no edifício sede
deste Poder Legislativo, realizou-se a Trigésima 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 dos presentes. 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 1.066 do Poder Executivo, encaminhando o
PROJETO DE LEI Nº 031/09 (Autoriza o Poder Executivo a celebrar Convênio com o
Governo do Estado, através da Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de
São Paulo/Unidade de Articulação com Municípios – UAM, e dá outras providências); e
MENSAGEM Nº 1063/09 alterando a redação original do Projeto de Lei Nº 025/09 (Dispõe
sobre nova redação da Lei Nº 1496, de 29 de Novembro de 2006 e dá outras
providências) – desps.: Aguarde-se os Pareceres competentes; OFÍCIO Nº 944/09 do
Poder Executivo, encaminhando o BALANCETE FINANCEIRO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, referente ao mês de Setembro/09 – desp.: À Comissão
de Finanças e Orçamento; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:
132 – Informar a base legal que dá respaldo e legitimidade para a Prefeitura Municipal,
tanto no âmbito urbano como rural, de emitir autorização para os munícipes poderem
fazer pequenas movimentações de terra, limpeza, retirada de barrancos com utilização,
ou não, de máquinas particulares em seus imóveis, do Ver. Pedro da Fonseca; 133 –
Informar se o Poder Executivo Municipal dispõe de cópia do Projeto da obra realizada na
Rodovia SP-88, quais medidas estão sendo adotadas para que as sugestões e
reivindicações sejam acatadas, e se já foi agendada ou se pretende agendar uma reunião
com o Secretário Estadual de Transporte solicitando sua intercessão no atendimento das
sugestões e reivindicações; 134 - Encaminhar o Balancete Financeiro, Relatório Contábil
da Receita Corrente Líquida, Relatório do Controle de Execução Orçamentária, Receitas
Orçamentárias e Extra-orçamentária, Despesas Orçamentária e Extra-orçamentárias e
Balancete Analítico, todos, relativos ao período de Janeiro a Outubro de 2009 e,
especialmente, em documentos impressos e devidamente assinados pelos responsáveis,
ambas do Ver. Claudinei José de Oliveira e outros – desps.: Aprovados, encaminhe-se;
INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 319 – Viabilizar junto ao Setor de
Obras, a adoção de medidas para conservação da Estrada do Espelho D’Água em
contorno com a Estrada do Morro Grande, do Ver. Paulo Arouca Sobreira; 320 –
Determinar estudos técnicos que justifiquem ou não a necessidade da implantação de
uma boca-de-lobo no cruzamento da Estrada da Usina com a Rua Sebastião Antonio de
Souza; 321 – Interceder junto à Empresa Júlio Simões, solicitando esclarecimentos
acerca dos ônibus que, diariamente, são encontrados quebrados, e as medidas
necessárias para evitar transtornos aos usuários, ambas do Ver. Claudinei José de
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Oliveira; 322 - Determinar ao setor competente, construir calçada (passeio público) na
Rua Ferdinando Jungers, até a rua que liga a Escola Estadual Vereador Elisiário Pinto de
Morais, Distrito dos Remédios, do Ver. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá – desps.:
Encaminhe-se, lidas no Expediente; PARECER CFO Nº 039/09 referente ao Balancete
Financeiro da Câmara Municipal de Salesópolis, relativo ao mês de Setembro/09 – desp.:
Aguarde-se o Parecer Prévio do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para
então emitir o parecer final e conclusivo; OFÍCIO Nº 122/09 da EMEF Mestra Henriqueta,
parabenizando e agradecendo os Nobres Vereadores pela aprovação do Projeto de Lei
Nº 029/09 (Autoriza o Poder Executivo a celebrar Convênio com o Governo do Estado de
São Paulo, através da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo e dá outras providências),
que culminou com o Autógrafo Nº 1312/09, através do qual será possível o atendimento
de uma reivindicação que há seis anos vem sendo apresentada, para cobertura da
quadra esportiva da unidade escolar – desp.: Arquive-se ao processo de origem;
CONVITES: do Centro Espírita Humildade: para a Palestra – Jesus, Médico de Almas,
que será proferida pelo Promotor Público - Dr. Izaias Claro, no próximo dia quatorze de
Novembro, às dezenove horas, na sede da entidade; da Associação das Câmaras de
Vereadores do Alto Tiete e Região – ACAT: para o Ato Solene de entrega da Minuta Final
do Consórcio de Desenvolvimento dos municípios do Alto Tietê, no próximo dia onze de
novembro, às onze horas, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi,
em Suzano – desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, o Sr. Presidente
concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA
justificou oralmente sua Indicação Nº 319, dizendo que os moradores daqueles arredores
têm reclamado as más condições de tráfego e reivindicam sua conservação com
urgência. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA iniciou justificando oralmente seu
Requerimento Nº 133, dizendo que esta Casa de Leis não pode ficar sem uma resposta
por parte do Estado, com relação aos problemas apresentados nas obras da Rodovia SP88 – Estrada das Pitas. Enfatizou a necessidade de obter cópia do projeto da referida
obra, porque as rotatórias previstas, na entrada da Colônia Japonesa, no Distrito dos
Remédios e outros, até o momento, não foram construídas e também não acredita que
serão feitas após a conclusão das faixas laterais. Diante deste fato, também questionou
as medidas que o Sr. Prefeito Municipal adotou junto ao Governo do Estado, porque se as
reivindicações não forem atendidas nesta fase da obra, após sua conclusão e entrega,
será mais difícil ainda. Comentou que, especialmente, no trecho entre os quilômetros 103
e 108 ficaram várias pendências, portanto, espera que nas reuniões da AMAT e ACAT os
Vereadores que participam cobrem apoio para que a obra realmente atenda a
necessidade. Ressaltou ainda esperar que a Administração Municipal não aceite nem
proponha troca dessa obra importantíssima, de construção de acostamento e rotatórias,
por asfaltamento em algumas ruas da área urbana. Lembrou que a Câmara Municipal de
Mogi das Cruzes formou uma comissão para acompanhar as obras realizadas naquela
cidade e conseguiram reuniões com os responsáveis e atender as reivindicações.
Finalizando, lembrou ainda que esta Casa de Leis já enviou documentos ao Ministério
Público, mas, até o momento, nenhuma alteração foi atendida. Prosseguindo, justificou
oralmente seu Requerimento Nº 134, acrescentando que ele não participou de reuniões
com a equipe do Poder Executivo, mas, soube que foi comentado numa delas, que alguns
Vereadores falam que a receita do município não caiu. Reportando-se a este comentário,
o orador afirmou ser ele um desses Vereadores, reiterando que não houve queda na
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receita e que a receita atingirá o valor estimado, conforme lhe afirmou o Assessor
Contábil deste Legislativo, o que, portanto, espera comprovar através dos documentos
solicitados através desse requerimento. Em seguida, também justificou oralmente sua
Indicação Nº 320, enfatizando que, não sendo construída a solicitada boca-de-lobo, a
obra de asfalto e pavimentação que está prestes a iniciar será destruída com força das
águas pluviais. Reportando-se à Indicação Nº 321, lembrou que, antes da Empresa Júlio
Simões, os ônibus da Viação Santa Maria quebravam constantemente, um dos motivos
pelos quais foi substituída pela empresa citada, entretanto, atualmente, são os ônibus
daquela que vivem quebrando. Acrescentou que, apesar da rodovia encontrar-se em
ótimas condições, face à recente obra, diariamente, encontra-se passageiros na estrada
ao lado de ônibus quebrados. Enfatizou que isto demonstra que o problema não pode
mais ser atribuído à má conservação da estrada, mas, à falta de manutenção dos carros.
Referindo-se à Indicação Nº 319 do Nobre Colega Paulo, disse que o Sr. Prefeito
Municipal, em resposta a uma proposição de sua autoria sobre o mesmo assunto,
informou que, em Outubro deste ano, iniciariam as obras no local, mas, até o momento,
nada foi feito. Lembrou que, conforme dispõe a Lei Orgânica do Município, a cada seis
meses, as estradas devem ser patroladas e, não sendo, devem os casos serem
encaminhados ao Ministério Público. Enfatizou que os Vereadores, ainda assim, sempre
aguardam o atendimento por mais tempo do que o informado antes de levar os casos ao
Ministério Público, contudo, recebem reclamações de que as máquinas da Municipalidade
estão atendendo propriedades particulares ou estradas que dão acesso a uma ou duas
propriedades, deixando os moradores do Varjão, Bairro do Padre José e estrada do
Espelho D’Água à mercê do serviço público, há muito tempo. Declarou entender que a
máquina estava no conserto, mas, após ser consertada, já deveria ter patrolado tais
estradas. Comentou que, na última e penúltima “quinta-feira de mês”, foi cobrado por
moradores rurais, aos quais respondeu, conforme informação do Secretário Municipal de
Obras, que no final do mês de outubro a obra seria iniciada. Por fim, disse que a Lei
Orgânica do Município não é cumprida e os Vereadores apresentam os mesmos pedidos
três ou quatro vezes e, nem assim, são atendidos, tanto que já se passaram onze meses
desta gestão sem que muitos serviços básicos fossem realizados. O VER. AGNALDO
BUENO iniciou dizendo que leria a resposta do Sr. Prefeito Municipal à sua Indicação Nº
107, momento em que o Sr. 1º Secretário alertou que o orador não poderia se manifestar
nesta fase sobre matérias que não foram lidas. Acrescentando, o Sr. Presidente dirigiu-se
ao orador e solicitou-lhe ater-se apenas às matérias do Expediente e o orador agradeceu
a palavra. O VER. SÉRGIO APARECIDO FELICIANO DE SÁ justificou oralmente sua
Indicação Nº 322, acrescentando que a calçada solicitada será para um trecho de,
aproximadamente, trezentos metros, e visa prevenir que os estudantes da Escola
Estadual Vereador Elisiário Pinto de Morais se exponham à risco, desviando da terra e
barro em dia de chuva, que se acumula no acostamento, utilizando o leito da rodovia para
caminhar até aquela unidade escolar. Finalizando, declarou seu apoio ao Requerimento
Nº 133, do Nobre Par Claudinei, porque, se não cobrar, as rotatórias prometidas não
serão feitas, ressaltando que, no Distrito dos Remédios, nada foi feito até o momento,
parecendo que a rotatória ficará apenas no papel, pois, após a conclusão da obra,
certamente, a empresa não voltará apenas para construir rotatórias. 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
segue fl. 4
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palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA agradeceu
a Polícia Militar local por atender seu pedido, garantindo a segurança aos jogos finais do
Campeonato de Futebol de Campo Interbairros, realizado na Sociedade Esportiva
Salesopolense. Informou que o time do Bairro Fartura foi o campeão e do Distrito dos
Remédios o vice deste ano, e comentou que, em algumas cidades, este tipo de evento é
realizado em parceria com a Prefeitura Municipal e o bairro vencedor é contemplado com
uma obra pública. Considerando que uma cidade vizinha também aderiu a este tipo de
parceria, o orador comentou que pretende propor a inclusão do citado campeonato no
Calendário Esportivo e a parceria com a Prefeitura Municipal, para o que espera contar
com o apoio dos Nobres Pares. Em seguida, parabenizou os organizadores Joca, Marcos
Cáfaro, Luciano Mingatos e outros pelo “Show Baile do Chacrinha”, que foi muito elogiado
pelos que prestigiaram e comentado na cidade toda, sugerindo uma reapresentação na
Praça da Matriz, para que mais pessoas prestigiem. Lembrou que está se aproximando o
“15º Baile Brega & Chique” e, desde o ano passado, também sugeriu que a Prefeitura
Municipal procurasse seus organizadores, propondo uma parceria e realizando assim um
concurso na Praça da Matriz, incentivando o turismo e ajudando mais a Associação
Caminhando Juntos, entidade organizadora. Dirigindo-se aos Nobres Pares, solicitou
esforços junto ao Prefeito Adilson Bolinha, para que priorize alguns serviços como tapaburacos em vários lugares, assim como resolva, de vez, a valeta da Avenida Victor Wuo,
próximo à Barbearia Dois Irmãos e Supermercado Okamura. Enfatizou ainda a
necessidade de sinalização, especialmente, nos arredores do Supermercado Okamura,
onde há grande movimento de pessoas e carros, portanto, um local que cada vez está
mais perigoso. Lembrou que, devido às festividades de final de ano, o movimento fica
mais intenso e, conseqüentemente, os riscos de acidentes aumentam. Reportando-se à
necessidade de investir em infraestrutura nos pontos turísticos da cidade, comentou que
esteve numa reunião em Mogi das Cruzes, onde ouviu muitos comentários acerca do
grande movimento de pessoas na represa do Aterrado, confirmando assim que lá é o
ponto turístico mais movimentado desta cidade. Diante disto e de tantas solicitações,
disse esperar que sejam realizadas obras naquele local que é considerado o “filé do
turismo de Salesópolis” muito embora a Nascente do Rio Tietê seja histórica. Finalizando,
disse que é necessário investir, ainda que seja um pouco por ano, para adequar aquele
espaço e garantir a infraestrutura mínima para receber os inúmeros turistas que, a cada
dia, aumenta naquele local. O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES comentou que, na
penúltima quinta-feira, os Vereadores estiveram reunidos com o Prefeito Adilson Bolinha
e, mesmo assim, Salesópolis perdeu o recurso que seria liberado para construção do
galpão para a Cooperativa de Reciclagem. Lamentou o fato que deixou tanto os
trabalhadores daquela cooperativa quanto o próprio orador muito chateados,
principalmente, porque o Presidente da República pediu, via imprensa, que os Prefeitos
Municipais incentivem as Cooperativas de Reciclagem e, ao contrário disto, Salesópolis
perde um recurso importante por não conseguir assumir o valor da contrapartida. Sobre
os buracos nas ruas da cidade, disse que um dos citados pelo orador que o antecedeu,
está apenas há trinta metros da casa do Sr. Prefeito Municipal e acredita que este
problema persiste, não por falta de recurso, mas de atitude. Disse ainda que, na mesma
reunião, o Sr. Prefeito falou que os Vereadores de Salesópolis não podem reclamar
porque em Paraibuna a situação é pior, tanto que o Prefeito daquela cidade colocou uma
faixa no prédio da Prefeitura, com os dizeres “Paraibuna está falida”. Contudo,
segue
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acrescentou que, neste último final de semana, esteve numa festa naquela cidade, e
constatou a grande diferença, para melhor, de janeiro para cá, enquanto Salesópolis está,
como dizem os munícipes, “andando para trás”. Disse que muitos salesopolenses que o
encontraram naquela festa, lhe cobraram mais festividades nesta cidade e questionaram
por que os municípios vizinhos conseguem realizá-las e este não. O orador concluiu que o
problema não é falta de recurso, mas de atitude e pessoas competentes para ocupar os
cargos de direção na Administração Pública Municipal. Por fim, informou que,
conversando com parlamentares daquele município vizinho, soube que, para a realização
daquela festa, a Prefeitura local cedeu apenas o espaço, o restante dependeu de
capacidade e boa vontade. Não havendo mais oradores inscritos, o Sr. Presidente
concedeu a palavra, como Líder de Bancada (PR), ao VER. CLAUDINEI JOSÉ DE
OLIVEIRA o qual informou que está agendando uma reunião, com o Deputado Federal
Valdemar Costa Neto, para tratar sobre alguns recursos presos em Brasília/DF, inclusive,
se há um meio de recuperar o recurso do PAC, relativo ao Galpão para a Cooperativa de
Reciclagem. Acrescentou ainda que, segundo informações, é possível diminuir o projeto
apresentado para viabilizá-lo financeiramente, mas será necessário verificar se há tempo
hábil ainda para apresentar tais alterações. Finalizando, o orador disse que pretende,
estando em Brasília/DF, levantar os protocolos relativos aos processos de obras, para
evitar a perda de outros recursos já conquistados para Salesópolis. Nada mais havendo a
tratar, o SR. PRESIDENTE agradeceu a presença de todos e, em nome de Deus,
declarou encerrada a sessão, da qual lavrou-se a presente ata.
Sala Ver. Antonio Paulino de Miranda Júnior, em 09 de Novembro de 2009.
PRESIDENTE

:

1º SECRETÁRIO :
2º SECRETÁRIO :
A Ata supra foi lida e ________________ em Sessão Ordinária, realizada
em 16 de Novembro de 2009.

