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ATA DA 18ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 1º de Agosto de 2011 - 3º Período da 15ª Legislatura. Ao
primeiro dia do mês de Agosto do ano dois mil e onze, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Décima Oitava Sessão Ordinária da Câmara Municipal de
Salesópolis sob a presidência do Vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior e
secretariada pelos Edis Deise Aparecida Corrêa Duque – 1ª Secretária, e Sérgio Aparecido
Feliciano de Sá – 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
a Sra. 1ª Secretária que procedesse a leitura da Ata da última sessão, neste momento, o
Ver. Angelino Rodrigues requereu a dispensa da leitura, requerimento este que, submetido
ao Plenário, foi aprovado por unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente submeteu a ata à
discussão e votação, sendo a mesma também aprovada por unanimidade, sem preceder
manifestação. Em seguida, convidou Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Antonio
Adilson de Moraes, para tomar assento na mesa principal e, ato contínuo, solicitou a Sra. 1ª
Secretária que procedesse a leitura das matérias do EXPEDIENTE que constou do
seguinte, com seus respectivos despachos: MENSAGENS do Poder Executivo Nºs: 1.125 Encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 16 (Dispõe sobre ratificação do Instrumento de
Alteração e Consolidação do Contrato de Consórcio Público do CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL TRÊS RIOS e dá outras providências); 1.126 – Encaminhando o
PROJETO DE LEI Nº 17 (Dispõe sobre alteração dos Artigos 6º e 25 e seu parágrafo único,
da Lei Nº 1.637/2011, e dá outras providências); e 1.123/11 – Encaminhando o PROJETO
DE LEI Nº 18/11 (Dispõe sobre a Concessão de Direito Real de Uso de área do Município à
Associação de Assistência e Orientação à Criança e ao Adolescente “Caminhando Juntos” e
dá outras providências) – desps.: Aguarde-se os pareceres das comissões competentes;
REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 086 – Informar o motivo da
paralisação das obras de construção de abrigos dos pontos de ônibus, bem como, quando
serão retomadas e o prazo previsto para sua conclusão, dos Vers. Angelino Rodrigues e
Sérgio Aparecido Feliciano de Sá; 087 – Informar se há previsão para início das obras de
alteamento da passagem do aterro, juntamente com o DAEE e Sabesp, atendendo anseio
dos moradores e resolvendo os problemas que eles vêm enfrentando com distância, tempo
e despesas com combustível; 088 – Realizar uma reunião com os moradores do Bairro
Padre José e adjacentes, esclarecendo-os acerca do funcionamento e condições para
implantar um canil naquele bairro, ambos do Ver. Claudinei José de Oliveira; 089 – Informar
por quê, até a presente data, não foram realizadas as devidas pintura nas lombadas e
demais sinalizações de solo nas ruas do Bairro Fartura, especialmente, da Rua São
Sebastião, próximo à igreja do bairro; 091 – Providenciar junto ao Conselho Tutelar e enviar
cópia do relatório do incêndio ocorrido no último dia 13 de julho, na residência situada à Rua
Nossa Senhora de Fátima nº 176, centro desta cidade, bem como solicita informações
acerca das medidas que a Municipalidade está adotando para estruturar-se e ter condições
de atender outros casos semelhantes, como por exemplo, viabilizar a implantação de uma
Base do Corpo de Bombeiros nesta cidade; e 090/11 – Solicitando ao Sr. Presidente da
Câmara Municipal, encaminhar ao Representante do Ministério Público, cópia de todos os
documentos protocolados e encaminhados por esta Casa de Leis ao Poder Executivo e, por
este, à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, para que o Promotor de Justiça analise e
tome as providências pertinentes à antiga solicitada limpeza em torno da rede elétrica no
Bairro do Pico Agudo, todas do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes – desps.: Aprovados,
encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 112 – Denominar

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
continuação da Ata da 18ª Sessão Ordinária, realizada em 1º de Agosto de 2011

FL. 2

de PORTAL ARTÍSTICO PREFEITO JOSÉ RODRIGUES FEITAL FILHO, o Portal desta
cidade, construído na gestão do finado Prefeito Feital, do Ver. Agnaldo Bueno; 113 –
Determinar à secretaria competente, a realização de um programa de caça e apreensão de
morcegos, especialmente, na zona rural desta cidade, do Ver. Claudinei José de Oliveira;
114 – Determinar ao setor competente, a construção de um abrigo no ponto de ônibus, para
atender os estudantes e demais cidadãos, na Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura
(Pitas), altura da entrada da Nascente do Rio Tietê, do Ver. Pedro da Fonseca; 115 –
Determinar a reconstrução da lixeira localizada no trevo da propriedade do Sr. José Pedro,
Estrada do Serrote; e 116/11 – Determinar ao Setor de Obras, instalar ou construir guard-rail
nas laterais da ponte da Estrada do Serrote, localizada em frente ao bar do Sr. Zezinho,
ambas dos Vers. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá e Angelino Rodrigues – desps.:
Encaminhe-se, lidas no Expediente; BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL
DE SALESÓPOLIS, referente ao mês de Junho/2011 – desp.: À Comissão de Finanças e
Orçamento; PARECER CFO Nº 023/11 referente ao Balancete Financeiro da Câmara
Municipal de Salesópolis, relativo ao mês de Maio/2011 – desp.: Aguarde-se o Parecer do
Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para então emitir o Parecer final e
conclusivo; COMUNICADOS sobre a liberação de recursos financeiros: do Ministério da
Educação – no valor de R$ 54.314,58 referente à Quinta Parcela do FNDE – Competência
16/06/11; no valor total de R$ 25.758, respectivamente de R$ 1.356,00 para o PNAECreche; R$ 2.118,00 para Alimentação Escolar–Pré-Escola, R$ 16.548,00 para Alimentação
Escolar–Ensino Fundamental; R$ 4.848,00 para PNAE-Médio e R$ 888,00 para
Alimentação Escolar-EJA – todos competência Junho/2011; duas nos valores de R$
1.095,30 e R$ 2.190,60, ambos referentes à 1ª Parcela do PDDE para a APM da EMEF
Professora Sônia Maria da Fonseca; duas nos valores de R$ 1.721,70 e R$ 3.443,40 ambos
referentes à 1ª Parcela do PDDE para a APM da EMEF Mestra Henriqueta; no valor de R$
2.312,40 referente à 1ª Parcela do PDDE para a APM da EMEF Professor Maria de Lourdes
Gonçalves de Toledo; no valor de R$ 1.784,80 referente a 1ª Parcela do PDDE para a APM
da EMEF Antonio Alves Alvarenga; no valor total de R$ 4.276,80 referente a 1ª Parcela do
PDDE para a APM da EMEF Ernesto Ardachnikoff; duas nos valores de R$ 6.000,00 e R$
1.989,00 ambas referentes a 1ª Parcela do PDDE para a APM da EMEI Professor Maria
Aparecida Biasoli; no valor de R$ 1.104,20 referente à 1ª Parcela do PDDE para a APM da
EMEI Polymnia Bueno Leite; no valor de R$ 1.129,40 referente à 1ª Parcela do PDDE para
a APM da EMEI Vereador Antonio Rodrigues Fernandes; duas nos valores de R$ 6.000,00
e R$ 1.167,20 ambas referentes à 1ª Parcela do PDDE para a APM da EMEI Professora
Maria Aparecida Freire de Faria; no valor de R$ 4.312,40 referente à 1ª Parcela do PDDE
para a Prefeitura Municipal de Salesópolis; no valor total de R$ 43.160,52, respectivamente
de R$ 2.118,00 para Alimentação Escolar–Pré-Escola, R$ 16.548,00 para Alimentação
Escolar–Ensino Fundamental; R$ 4.848,00 para PNAE-Médio; R$ 888,00 para Alimentação
Escolar-EJA; R$ 1.356,00 para PNAE-Creche; R$ 3.686,25 para PNATE e R$ 13.716,27
também para PNATE – todos competentes a Julho/2011; no valor de R$ 55.503,48
referente à 6ª Quota do FNDE – competência Julho/2011; do Ministério da Saúde – no
valor de R$ 108.351,05 para Pagamento de Teto Municipal da Média e Alta Complexidade
Ambulatorial e Hospitalar – Competência 06/2011; dois no valor de R$ 2.400,00 para
Pagamento de Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária – Competências 01 e 05/2011;
dois no valor de R$ 1.014,14 para Pagamento de Piso Estratégico – Gerenciamento de
Risco de VS – Competências 01 e 05/2011; duas no valor R$ 82,00 para Pagamento de
Piso Estratégico – Gerenciamento de Risco de VS-Produtos e Serviços – Competências 01
e 05/2011;
no valor de R$ 4.554,68 para Pagamento de Piso Fixo de Vigilância e
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Promoção da Saúde – PFVPS - Competência 06/2011; no valor de R$ 24.061,50 para o
Pagamento de PAB FIXO – Competência 06/2011; no valor de R$ 4.077,09 para
Pagamento de Programa de Assistência Farmacêutica Básica – Competência 06/2011; no
valor de R$ 1.814,44 para Pagamento de Compensação de Especificidades Regionais –
Competência 06/2011; do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – no
valor total de R$ 7.294,20 para os Progamas PBF, PBVII e PVMC – todos de Competência
06/2011; da Câmara dos Deputados – duas no valor total de 1.009.423,44 e 752.996,78,
ambos relativos ao Recurso do Orçamento da União pagos ao Município, respectivamente
nos meses de Maio e Junho/2011 – desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a
leitura, o Sr. Presidente concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. PEDRO
DA FONSECA justificou oralmente sua Indicação Nº 114, lembrando que, desde o início do
ano, vem solicitando o serviço, ainda que provisório, por tratar-se de local de embarque do
transporte escolar, cujos estudantes ficam expostos à chuva e sol. Lamentou que as aulas
foram retomadas e nada ainda foi sido feito, apesar do Município estar realizando obras
naquelas proximidades. O VER. ANGELINO RODRIGUES justificou seu Requerimento Nº
86, pois tem sido questionado pela população, se a obra foi embargada pela EMTU –
Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos ou pelo DER-Departamento de Estradas e
Rodagem. Acrescentou que os usuários do transporte coletivo vêm reclamando a
paralisação das obras, pois, há abrigos que faltam cobertura e bancos, contudo, os ônibus
não param mais nos abrigos antigos, apenas nos novos, ainda sem acabamento. Por fim,
parabenizou o Nobre Colega Sérgio pela Indicação Nº 116, cuja falta de proteção expõe
crianças, ciclistas e demais pedestres à risco de queda no rio. O VER. AGNALDO BUENO
justificou sua Indicação Nº 112, dizendo que o Portal é um belíssimo cartão postal desta
cidade, portanto, nada mais justo, homenagear o autor e executor da obra, que é o exVereador e ex-Prefeito José Rodrigues Feital Filho. Também apoiou o Requerimento Nº 86
do Nobre Colega Angelino, lamentando a paralisação da obra, pois também vem sendo
questionado a respeito. O SR. PRESIDENTE disse que a presença do Sr. Prefeito Municipal
facilitará as justificativas. Retomando com a ordem de inscrição, concedeu a palavra ao
VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES que iniciou justificando oralmente seu
Requerimento Nº 89, dizendo que os usuários e moradores locais constatam, diariamente,
os riscos de acidente e, para evitar um grave acidente, solicita tais serviços. Disse que está
pedindo o serviço, alertando sobre a gravidade do problema, e espera ser atendido, para
evitar acidentes graves e ser também acusado de omisso, quando pessoas pagarão até
mesmo com a própria vida. Reportando-se ao seu Requerimento Nº 90, disse que, desde
2010, vem solicitando serviços à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, mas, esta
empresa os trata com descaso, portanto, não resta outra alternativa, senão, encaminhar o
caso ao Ministério Público, para que o serviço seja realizado, punindo os responsáveis.
Enfatizou que a limpeza em torno da rede elétrica é uma questão de segurança, porque já
presenciou incêndio causado por falta desse tipo de limpeza. Acrescentou ainda que, além
da necessidade desse serviço, basta ventar no bairro que o serviço de energia elétrica é
interrompido. Com relação ao Requerimento Nº 91, esclareceu que os Conselheiros
Tutelares acompanharam os fatos, que foram registrados em Boletim de Ocorrência,
reforçando o perigo que a cidade está exposta diante da falta de uma Base do Corpo de
Bombeiros. Aliado a este fator, o orador lembrou que a cidade conta com tantas represas e
cachoeiras, onde ocorrem constantes acidentes, envolvendo vítimas fatais, que poderiam
ser evitados com a presença dessa corporação em benefício dos munícipes. Reportando-se
ao Requerimento Nº 88, do Nobre Par Claudinei, lembrou que já encaminhou vários
pedidos semelhantes ao Chefe do Poder Executivo, já denunciou ao Ministério Público e,

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
continuação da Ata da 18ª Sessão Ordinária, realizada em 1º de Agosto de 2011

FL. 4

ainda assim, a população clama por socorro. Enfatizou que a situação se agrava porque os
cães voltaram a atacar e, com o retorno das atividades escolares, os riscos são maiores.
Disse que constantemente é procurado por pessoas reclamando e pedindo providências
com relação aos cães soltos pelas ruas da cidade e questionando o que os políticos estão
esperando acontecer para tomar alguma providência. Relatou que, quando encaminhou o
fato ao Ministério Público, soube que uma ONG foi contratada para abrigar os cachorros,
mas, a entidade foi barrada pela Vigilância Sanitária e Conselho Municipal de Saúde,
portanto, o problema persiste. Enfatizou que o caso é sério e necessita de providência
urgente, antes que aconteça uma tragédia, relatando que ele mesmo teve que tirar seu cinto
para evitar que um cachorro atacasse uma criança. O SR. PRESIDENTE dirigiu-se ao Sr.
Prefeito Municipal, solicitando providências com relação à Empresa Bandeirante Energias
do Brasil, sugerindo a convocação de uma reunião, contudo, disse que esta Casa de Leis
também adotará as medidas cabíveis. Retomando com a ordem de inscrição, concedeu a
palavra ao VER. SÉRGIO APARECIDO FELICIANO DE SÁ que iniciou declarando seu
apoio à Indicação Nº 112, do Nobre Colega Agnaldo, enfatizando que a homenagem é
justa. Também apoio o Nobre Colega Vanderlon pelo trabalho que vem realizando com
relação aos cachorros soltos pelas ruas da cidade, enfatizando que o Distrito dos Remédios
e Bairro Bragança enfrenta o mesmo problema, e que já teve que pedir socorro, em duas
situações, para o Setor de Obras. Justificou oralmente sua Indicação Nº 115, dizendo que
alguns chacareiros arremessam as sacolas na lixeira e, embora caiam fora, não voltam para
pegar, favorecendo a reunião de cães nos arredores. Sugeriu a construção de nova lixeira,
maior e com grade, evitando a invasão dos cães, além de uma campanha educativa junto
aos chacareiros. Por fim, justificou sua Indicação Nº 116, esclarecendo que referida ponte
encontra-se numa curva, onde já caíram até cavaleiros, além de crianças com bicicletas,
acidentes esses que poderão ser evitados com uma grade de proteção e sinalização no
local, conforme solicita. Não havendo mais oradores inscritos, nem pauta a ser tratada na
presente Ordem do Dia, o SR. PRESIDENTE declarou seu apoio a todas as proposições
apresentadas e, em seguida, concedeu a palavra ao EXECELENTÍSSIMO PREFEITO
MUNICIPAL, SENHOR ANTONIO ADILSON DE MORAES que iniciou saudando
nominalmente cada Vereador, o Sr. Alzir – representante da Empresa de Transportes Júlio
Simões, presente na sessão, assim como aos demais munícipes e internautas. Disse que
daria algumas respostas às questões colocadas nesta sessão e, reportando-se à questão
do Aterrado, disse que a água chegou a atingir quatro metros de altura acima da passagem
e que, todas as barragens do Alto Tietê estão operando no seu limite máximo, devido a
necessidade de abastecimento na Região Metropolitana, pela Companhia de Saneamento
Básico - Sabesp. Comentou que, no ano passado, ocorreu um acidente na interligação entre
as Barragens de Taiaçupeba e Biritiba Mirim, quando caiu o túnel e as obras interferiram
para que a operação, no limite máximo, fosse necessária. Disse que, do ponto de vista
técnico e ambiental, é inviável colocar tanta terra para solucionar o problema. Lembrou que,
na gestão do então Prefeito Quico, referida passagem foi elevada em quinze centímetros,
contudo, naquela época, a Prefeitura Municipal retirou a terra necessária da região
conhecida por “Roque Donato”, e foi multada em seiscentos e cinqüenta mil reais e que,
após recurso, transformou-se em processo judicial. Acrescentou que a gestão atual está
sendo condenada a pagar um valor em torno de um milhão e oitocentos mil reais, referente
àquela multa, contudo, os advogados da Municipalidade estão tentando um acordo de
parcelamento ou ainda compensação ambiental. Esclareceu que a legislação e fiscalização
ambiental atual é muito severa, portanto, não se pode realizar várias obras que antes era de
fácil realização. Informou ainda que está aguardando baixar o nível de água, evitando que
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se coloque terra no local e esta seja jogada fora. Acrescentou que colocar terra agora no
local, é expor à risco de vida os usuários do aterro, e explicou que o sistema produtor do
Alto Tietê tem duas funções, uma é a reserva de água para garantir o abastecimento
metropolitano e a outra, o controle de cheia nas áreas de risco, como Itaquaquecetuba,
Bairro do Mogilar – em Mogi das Cruzes, e região da Vila Pantanal – em Guarulhos. Disse
que o tema é polêmico e os salesopolenses devem se unir para ajudar aquele povo,
portanto, a Prefeitura Municipal está mantendo em condições de tráfego a Estrada do
Contorno, mas, buscando outra solução para encurtar a distância que os moradores são
obrigados a percorrerem. Já realizou várias reuniões junto à Superintendência do DAEE e
atual Secretário de Recursos Hídricos, contando com o apoio do Deputado Ricardo Izar
Filho, que tem sido muito presente nesta batalha. Concluindo, disse que espera contar com
o apoio dos Vereadores, na próxima reunião, para juntos, fazerem “coro” nesta luta,
“levantando juntos esta bandeira” na busca de solução para o problema deste município.
Em seguida, reportou-se às obras dos abrigos nos pontos de ônibus, esclarecendo que não
houve paralisação pelo DER ou EMTU, mas, devido à necessidade de medição para
pagamento, mediante vistoria, a empresa responsável está aguardando o pagamento da
medição feita e entregue, para retomá-la. Acrescentou que houve alguns problemas
relativos ao registro da Prefeitura Municipal no CADIN - Cadastro Informativo de Créditos
não Quitados do Setor Público Federal, causado pela gestão anterior, mas, na última sextafeira, conseguiu reverter a situação e, em breve, o pagamento será realizado e as obras
retomadas. Referindo-se à Indicação Nº 112, do Nobre Ver. Agnaldo, disse que também
vem pensando em algum tipo de homengem para imortalizar o nome do ex-Prefeito Feital,
lembrando que na sua gestão foram realizadas várias obras de infraestrutura, mas, a obra
mais marcante foi o Portal Artístico, que se tornou um cartão postal desta cidade e,
concluindo, disse que, se depender do Poder Executivo, a sugestão está aceita. Concordou
com as colocações do Nobre Ver. Vanderlon, acerca da necessidade de pintura nas
lombadas, enfatizou que a cobrança é pertinente, contudo, esclareceu que o município está
para receber um recurso do Governo Federal, emenda de autoria do Deputado José Mentor,
para sinalização de solo. Disse que o projeto já foi aprovado e teve a informação de que, a
qualquer momento, o recurso estará disponível, quando então, contratará a empresa para
fazer a sinalização do solo na área central, Distrito dos Remédios e Bairro Bragança.
Reconheceu que a sinalização interfere em várias situações, seja em rotatórias com tachões
ou atrás do palco do Distrito dos Remédios, entre outros, melhorando o fluxo do trânsito.
Lembrou que a sinalização foi realizada na Avenida Professor Adhemar Bolina, porque a
conseguiu junto à empresa responsável pela obra de asfaltamento, mas, em outras ruas,
ainda depende da pavimentação que será realizada, para depois fazer a devida pintura.
Citou algumas ruas que serão beneficiadas, como: Expedicionário Abílio dos Passos, São
José, entre outras várias ruas dos Bairros Totozinho Cardoso e Fartura, nos arredores do
Cemitério Municipal, parte da Rua XV de Novembro, Vinte e Oito de Fevereiro, Santa Maria
e Santa Rita de Cássia, além das ruas do Distrito dos Remédios, como a Rua São Simão,
São Pedro, Santa Teresinha, entre outras que levam nome de santos, além de várias ruas
do Bairro Bragança. Registrou que há um pacote de recapeamento para atender as citadas
ruas, fechando toda malha urbana da cidade, incluindo a sinalização de solo e lombadas
que serão construídas em vários pontos. Lembrou que, em vários lugares, como é o caso da
Rua São Sebastião, embora não tenha pintura, foram afixadas placas informativas da
existência da lombada. Informou ainda que a altura da referida lombada está dentro do
padrão e quem pediu para que fosse daquela altura foi a própria comunidade, contudo, nem
sempre agrada todo mundo. Quanto aos cachorros, polêmica difícil de lidar, disse que
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também não ficará sossegado enquanto este problema não for solucionado, contudo,
lembrou que está em vigor o Estatuto dos Direitos dos Animais e que há várias entidades
fiscalizadoras. Disse que Salesópolis nunca teve um local adequado para alojar os animais
capturados e muitos já foram vítimas de crueldade, contudo, lembrou que existe um canil,
no Bairro do Bracaiá, que, desde a gestão anterior, funciona irregularmente, e que a
Prefeitura Municipal recebeu a proposta de uma ONG para atender os cães daquele canil,
contudo, diante dos problemas pendentes, o Conselho Municipal de Saúde achou por bem,
não aceitar tal proposta. Diante desta situação, conversando com a Promotora local,
decidiram que o município deveria adquirir um terreno, localizado no Bairro Padre José, que
está fora da Área de Proteção dos Mananciais, e como não encontrou o proprietário, está
desapropriando uma área para implantar o necessário abrigo que deverá receber todos os
animais errantes, não apenas cães, bem como contará com uma sala para esterilização e
castração, portanto, ressaltou que, pela primeira vez no município, busca-se uma solução
correta para o problema. Disse que, além de acolher os animais errantes, caberá ao
Município assumir ainda os trezentos cachorros do citado canil irregular, enfatizando que,
legalmente, o Poder Público é responsável pelos animais sem donos. Enfatizou que a
situação parece, mas, não é de fácil solução, motivo pelo qual, há denúncias de que
veículos de outras cidades são vistas, soltando cachorros nos bairros de Salesópolis, como
por exemplo, no Bairro do Serrote. Concluiu dizendo que o processo de desapropriação está
acelerado para dar início, o quanto antes, às obras do prédio para abrigo desses animais e
o município está fazendo este serviço. Finalizou agradecendo a oportunidade, acreditando
ter tratado dos temas mais importantes. O SR. PRESIDENTE agradeceu o Sr. Prefeito
Municipal pelos esclarecimentos e, ato contínuo,
passou para a EXPLICAÇÃO
PESSOAL concedendo a palavra aos Nobres Edis, conforme ordem de inscrição. O VER.
ANGELINO RODRIGUES parabenizou o Comandante da Polícia Militar pelo apoio nos três
dias da Festa do Divino Espírito Santo do Distrito dos Remédios, enfatizando que não houve
nenhuma ocorrência. Também agradeceu todos aqueles que o ajudaram para realização da
festa. Destacou o nome do “Sr. Cardosinho” que vem trabalhando em todas as estradas da
Colônia Japonesa e arredores do Distrito dos Remédios, acabando com as reclamações. O
VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES disse que vários freqüentadores da Igreja Matriz
vêm solicitando iluminação nas escadarias que, devido à escuridão, expõem-se à riscos.
Registrou que recebeu do Sr. Alzir, representante da Empresa Júlio Simões, presente nesta
sessão, o convite para participar da apresentação da nova frota de ônibus que atenderá
este município. Enfatizou que, desde que o Sr. Alzir vem freqüentando as sessões desta
Casa de Leis, ouvindo as reivindicações aqui tratadas, melhorou o atendimento aos
usuários do transporte coletivo e os problemas que surgem, com o contato direto e
facilitado, são, mais rapidamente, solucionados. Embora ainda haja dificuldades,
reconheceu o esforço do Sr. Alzir para melhorar o serviço, portanto, prestigiará a
apresentação dos novos carros, sabedor de que isso melhorará as condições de
atendimento aos usuários salesopolenses. Disse ainda que a imprensa fez a sua parte
cobrando melhoria das condições do transporte coletivo e, unido à cobrança dos
Vereadores e da Prefeitura para ver o progresso acontecer, por conseqüência, a qualidade
de atendimento aos munícipes parece que está melhorando. Parabenizou a Sra. Elisabete
(funcionária deste Legislativo), Gastãozinho e demais organizadores da 7ª Noite de Inverno,
realizada no último sábado, no Centro Espírita Humildade, onde vários artistas do município
se apresentaram, merecendo o apoio e reconhecimento desta Casa de Leis. Declarou-se
honrado em participar do evento que deu oportunidade para os novos artistas
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demonstrarem o que aprenderam, o que estudam e, devido à carência desta cidade nos
setores de cultura e lazer, esse evento é de grande importância, motivo pelo qual registra e
parabeniza os organizadores.
O VER. SÉRGIO APARECIDO FELICIANO DE SÁ
agradeceu a visita do Sr. Prefeito Municipal nesta Casa de Leis, enfatizando ser muito
importante o esclarecimento
prestado por ele, acerca dos questionamentos dos
Vereadores, como os casos citados nesta data, sobre a passagem do aterro e os cães
soltos pela cidade. Dirigiu-se ao Sr. Prefeito Municipal, solicitando-lhe que faça isso mais
vezes, ao menos a cada dois meses, evitando que os munícipes fiquem sem respostas às
várias perguntas que apresentam aos Vereadores. Disse que, embora os Vereadores
enviem as Indicações, comentem as respostas na tribuna deste Legislativo, a explicação
dada pelo próprio Prefeito Municipal é de grande importância. Corroborou com o Nobre Par
Angelino, acerca do serviço prestado pela Polícia Militar, na Festa do Divino do Distrito dos
Remédios, evitando discussões, confusões e brigas, registrando que isto vem ocorrendo
depois que o PM Sargento Miquéias assumiu o comando local. Acrescentou ainda que ele
vem se preocupando com aquele bairro, inclusive, fazendo patrulhamento durante a
madrugada, tanto que os moradores lhe contaram e agradeceram o serviço que lhes
garante maior segurança, intimidando os malfeitores. Por fim, parabenizou o citado
comandante, esperando que ele continue no cargo por muito tempo. O SR. PRESIDENTE
reiterou as palavras do último orador, dizendo ao Sr. Prefeito Municipal que esta Casa de
Leis está sempre aberta para que ele sempre volte a prestar esclarecimentos como fez
nesta data. Em seguida, agradeceu o Sr. Alzir, representante da Empresa Júlio Simões,
pela parceria que vem fazendo com a Polícia Militar, Prefeitura e Câmara Municipal de
Salesópolis, cedendo algumas placas para divulgar o “Disque Denúncia”. Disse que esta
divulgação é de grande importância e essa parceria abrirá portas para outras empresas
apoiarem esta medida de segurança para o município, esclarecendo que o Disque Denúncia
garante o sigilo ao denunciador, enfatizando que oficializará o agradecimento
oportunamente àquela empresa. Convidou os Nobres Pares e imprensa presente, para a
entrega dos novos Gabinetes dos Vereadores, denominado de Anexo-II, às quatorze horas
do dia seguinte a esta sessão. Informou que serão mais quatro gabinetes estruturados aos
Vereadores, lembrando que, em 2007, quando estava na presidência deste Legislativo,
também estruturou quatro gabinetes ao lado do prédio deste Legislativo, que foram divididos
entre os oito Vereadores. Também lembrou que, naquela oportunidade, os Vereadores
contavam apenas com uma gaveta nas mesas do plenário deste Legislativo e uma sala de
reuniões para atenderem a população, motivando-o a estruturar o Anexo I, contando com
telefone e computador, para garantir-lhes um espaço adequado para o atendimento à
população. Disse que, embora esta estruturação, a situação ainda era difícil, porque dois
Vereadores ocupavam o mesmo gabinete, dividindo mesa e atendimento à população,
necessitando de acordos para utilização, razão pela qual decidiu-se pela locação de um
novo imóvel, possibilitando que cada Vereador tenha seu espaço e privacidade para atender
a todos que os procuram. Concluindo, reiterou o convite para a entrega dos gabinetes aos
Vereadores, no dia seguinte, declarando-se privilegiado e certo da importância do espaço
individual, à exemplo do que acontece em todas as Câmaras Municipais da região.
Parabenizou os organizadores da Festa do Divino do Distrito dos Remédios e da Matriz São
José de Salesópolis, aos da Festa de São Cristóvão e da Noite de Inverno do Centro
Espírita Humildade. Disse que também esteve no evento do Centro Espírita Humildade,
declarando-se alegre por ver o grande número de pessoas, assim como ocorreu com a
Festa do Divino da área central, que contou com vários shows, destacando a presença de
uma orquestra que, pela primeira vez, apresentou-se em Salesópolis, patrocinada pela
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Empresa Fíbria. Destacou, por fim, a apresentação brilhante da referida orquestra,
agradecendo ao Sr. Prefeito Municipal por dar a oportunidade à população de ter um show
daquele nível, muito embora a obra da praça não estivesse concluída. O
EXCELENTÍSSIMO PREFEITO MUNICIPAL, SENHOR ANTONIO ADILSON DE MORAES
agradeceu os Nobres Vereadores que, de forma direta ou indireta, realizam seu trabalho,
seja por criticar ou mostrar onde acontecem os erros, mas, também reconhecem, elogiam e
propõem soluções para o município. Disse que esta Casa de Leis tem sido presente junto
ao Poder Executivo, enfatizando que sabe valorizar isto, portanto, agradeceu as palavras do
Nobre Ver. Sérgio Feliciano, afirmando que, na medida do possível, se fará presente para
elucidar os fatos e assumir compromissos para a solução dos problemas do município, de
forma transparente, sendo propositivo na busca da solução conjunta para os problemas.
Declarou-se muito feliz em ver os atletas representando Salesópolis nos Jogos Regionais de
Pindamonhangaba, lembrando que, há oito anos, o município não participava deste evento.
Informou que Salesópolis esteve com histórica delegação, com 103 atletas, a maior de
todos os tempos. Enfatizou que, embora a luta para troféus e medalhas, Salesópolis foi em
busca da participação e, se não foi possível a conquista de várias medalhas, a alegria dos
participantes, nas mais de dezesseis modalidades, estava estampada no rosto de cada um.
Registrou que foi quebrado o jejum de oito anos fora dos jogos regionais, resultando na
conquista da medalha de bronze, na modalidade Karatê, lembrando que, a última medalha
neste tipo de evento, foi conquistada, há quinze anos, na gestão do então Prefeito Feital.
Disse que, vendo a alegria dos atletas na festa final de confraternização, parecia que tinham
conquistado todas as medalhas de ouro, portanto, o mais importante, é que Salesópolis foi
representada por atletas realmente moradores desta cidade. Referindo-se ao último
Campeonato de Futsal da cidade, realizado nas férias de julho, em que foi homenageado o
grande esportista e idealista Adilson Fernandes Querino – “Cipó”, disse que contou com a
participação de vários times, sagrando-se campeão a Equipe Caju-Toque Fácil e enfatizou
que foi muito importante a homenagem feita ao “Adilson Cipó”. Convidou todos para
prestigiarem a apresentação da nova frota de ônibus da Empresa Júlio Simões, às oito
horas, no dia seguinte a esta sessão e, às nove horas, a participarem da reunião com
representantes da Empresa Telefônica, visando a cobrança de medidas para evitar os
constantes roubos de cabos telefônicos, deixando várias residências e comércios sem sinal,
prejudicando também os serviços realizados com cartão de crédito, comentando que já
esteve cobrando medidas também da ANATEL. Também parabenizou o Centro Espírita
Humildade, onde esteve prestigiando a Noite de Inverno, bem como o brilhantismo das
Festas do Divino do Distrito dos Remédios e da área central. Declarou-se feliz por conseguir
atingir a meta de realizar a festa na praça central, embora não estivesse pronta cem por
cento, enfatizando que, após a conclusão, ficará muita bonita, merecedora de uma estância
turística. Por fim, desejou a todos um bom regresso do recesso, desejando um trabalho
profícuo neste próximo semestre. O SR. PRESIDENTE disse que oficializou ao Poder
Executivo questionamentos acerca da Lei Específica e seu trâmite no Sub-Comitê de Bacias
e, através do Processo Administrativo Nº 1718, o Sr. Prefeito Municipal informou que, em
janeiro deste ano, foi apresentado aos membros do Comitê de Bacias Hidrográfica do Alto
Tietê e Cabeceiras, a empresa que prestaria serviços relativos ao PDPA e minuta da Lei
Específica e, segundo o Presidente da referida empresa e o Deputado Estadual Estevão
Galvão disseram em junho deste ano, referida minuta seria (e foi) apresentada no dia vinte
de julho. Leu a citada resposta que enfatiza a importância da referida Lei Específica, que
beneficiará o município como um todo, não apenas nas questões ambientais. Após a leitura,
disse que não pode participar, mas, propôs que as próximas reuniões sejam realizadas na
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sede deste Poder Legislativo, viabilizando a participação de todos os Vereadores, dada a
importância da Lei Específica. Não havendo mais oradores inscritos e 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 1º de Agosto de 2011.
PRESIDENTE

:

1ª SECRETÁRIA :
2º SECRETÁRIO :
A Ata supra foi lida e ________________ em Sessão Ordinária, realizada em
08 de Agosto de 2011.

