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ATA DA 17ª  SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS,  realizada em 06 de Agosto de 2007 - 3º Período da 14ª Legislatura. Aos 
seis dias do mês de Agosto do ano dois mil e sete, no edifício sede deste Poder Legislativo, 
realizou-se a Décima Sétima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis sob a 
presidência do Vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior e secretariada pelos Edis 
Claudinei José de Oliveira - 1º Secretário,  e Mário Barbosa Pinto – 2º Secretário.  Às quinze 
horas,   horário  regimental,  o  Sr.  1º  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  última  sessão  ordinária.  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: 
MENSAGENS Nºs 990 e 992/07 do Poder Executivo, encaminhando, respectivamente, os 
PROJETOS  DE  LEI  Nºs  015  (Dispõe  sobre  alteração  da  Lei  1253/97  e  dá  outras 
providências); e 018/07 (Autoriza o Poder Executivo a firmar Convênio com o Serviço de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE e Associação Comercial de Salesópolis, 
objetivando a implantação do PAE – Posto de Atendimento ao Empreendedor no Município 
e dá outras providências) – desps.: Aguarde-se os pareceres das comissões competentes; 
PROJETO DE LEI Nº 017/07 (Dispõe sobre a realização de Sessão Solene na primeira 
semana de setembro de cada ano, para comemorar o “Dia do Profissional de Educação 
Física”, e dá outras providências), de autoria do Ver. Claudinei José de Oliveira e outros – 
desp.: Às Comissões de Justiça e Redação, de Obras, Serviço Público, Educação e Saúde 
e  de  Finanças  e  Orçamento;   VETO TOTAL ao  Autógrafo  Nº 1243/07  (Dispõe  sobre  a 
concessão de adicional  de produtividade aos motoristas e operadores de máquina e dá 
outras providências)  - desp.: Aguarde-se publicação para discussão e votação na Ordem do 
Dia; OFÍCIO Nº 185 do Poder Executivo, encaminhando o BALANCETE FINANCEIRO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS,  referente ao mês de Maio/07 – desp.:  À 
Comissão  de  Finanças  e  Orçamento;  REQUERIMENTOS  solicitando  ao  Sr.  Prefeito 
Municipal  Nºs:  050 – Informar quais providências a Administração Municipal adotou com 
relação ao Canil de propriedade do Sr. Roberto Muniz, localizado no Bairro do Bracaiá, do 
Ver.  Mário  Barbosa Pinto;  051 – Prestar  informações diversas  acerca da obra que vem 
sendo realizada no prédio alugado para funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde; 
052  –  Prestar  informações,  acerca  dos  funcionários  comissionados  beneficiados  com 
pagamento de cursos pela Administração Municipal, motivo, cursos e resultado esperado; e 
053/07 – Informar quais funcionários tiveram melhorias salariais nos exercícios de 2006 e 
2007, secretarias que pertencem e de origem, bem como qual das secretarias teve maior 
número  de  funcionários  promovidos  e  como  ficam  os  demais  que,  há  anos,  não  são 
promovidos, todas do Ver. Claudinei José de Oliveira – desps.: Aprovados, encaminhe-se; 
MOÇÃO  Nº  005/07  –  DE  CONGRATULAÇÕES  ao  Destacamento  da  Polícia  Militar  e 
Delegacia de Polícia Civil de Salesópolis, pelos relevantes trabalhos realizados em prol da 
segurança e bem estar  dos munícipes e das pessoas  que  visitam esta cidade,  do  Ver. 
Sérgio dos Santos e outros – desp.: Aprovada, encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao 
Sr.  Prefeito  Municipal  Nºs:  142 – Interceder  junto  à  Empresa  Bandeirante  Energias  do
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Brasil, objetivando a colocação de três luminárias na conhecida “Serrinha” da Capela Nova, 
em frente a propriedade da Família Ondina; 143 – Interceder junto à Secretaria Municipal de 
Saúde,  objetivando  a  aquisição  de  uma Cadeira  de  Rodas  para  o  Posto  de  Saúde  do 
Distrito do Remédio, ambas do Ver. Angelino Rodrigues e outros; 144 – Viabilizar junto ao 
setor competente, a colocação de uma placa, na esquina do Depósito Ocanha, localizado 
na Rua XV de Novembro, indicando a Rua José Cursino dos Santos como acesso para 
Biritiba Mirim e Mogi das Cruzes; 145 – Viabilizar estudos objetivando o estacionamento 
apenas de um lado da Rua XV de Novembro, no trecho entre os cruzamentos desta com a 
Avenida Victor Wuo e Rua José Cursino dos Santos, ambas do Ver. Mário Barbosa Pinto; 
146  –  Determinar  ao  setor  competente,  o  término  dos  trabalhos  de  cascalhamento  e 
manutenção da Estrada do Bairro da Pedra Rajada, do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes; 147 
– Através da Secretaria Municipal de Saúde, argumente com representantes do Hospital de 
Bauru, objetivando o agendamento em um único dia, para os pacientes de Salesópolis, a 
fim de economizar com combustível, motorista e veículo, além de outros benefícios indiretos 
com a junção de pacientes; 148 – Agendar uma reunião com representantes da Sabesp, a 
fim de cobrar mais investimento na implantação de redes de água e esgoto, bem como 
aproveitar  para  cobrar  a  manutenção  nas  calçadas  deste  município,  cortadas  para 
remanejamento de rede da mesma empresa, ambas do Ver. Claudinei José de Oliveira; 149 
– Determinar  ao Setor  Municipal  de Obras,  a  realização de um Mutirão de Limpeza no 
córrego  localizado  ao  lado  da  Rua  Roque  Citrângulo,  bem como,  seja  feito  um estudo 
conjunto  pela  Vigilância  Sanitária  e  Sabesp,  visando  apurar  de  onde  provém o  esgoto 
despejado  nesse  córrego  e,  se  necessário,  realize  a  implantação  de  uma rede  pública 
coletora; 150 – Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a 
colocação de luminárias na altura do Nº 100 da Rua Vereador José Dionísio de Oliveira, 
assim como interceda junto à Sabesp,  objetivando a implantação de rede de esgoto no 
mesmo  local,  ambas  do  Ver.  Sérgio  dos  Santos  –  desps.:  Aprovados,  encaminhe-se; 
BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, referente ao mês 
de Junho/07 – desp.: À Comissão de Finanças e Orçamento; PARECER CFO Nº 020/07, 
referente ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Salesópolis, relativo ao mês de 
Maio/07 – desp.: Aguarde-se a manifestação do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de 
São  Paulo,  para  então  emitir  o  parecer  final  e  conclusivo;   OFÍCIOS: Nº  155/07  do 
Secretário  Municipal  de  Saúde,  agradecendo  o  apoio  deste  Legislativo  à  1ª  Fase  da 
Campanha Nacional  de Multivacinação contra a Poliomielite;  Nº 1029/07 do Tribunal  de 
Contas do Estado de São Paulo, alertando que o decidido acerca de admissão de pessoal 
comissionado pela Prefeitura Municipal, no exercício de 2005, não é suscetível de revisão 
por este Legislativo – desp: À Comissão de Finanças e Orçamento; Cópia da INDICAÇÃO 
do Deputado Luis Carlos Gondim – PPS, solicitando a destinação de recursos oriundos da 
elevação  à  Estância  Turística  do  município  de  Salesópolis,  que  ainda  não  foram 
remanejados;  COMUNICADOS:  do  Ministério  da  Saúde sobre  a  liberação  de  recursos 
financeiros no valor de R$ 1.258,35 para o Pagamento de Medicamentos dos Grupos de 
Asma e Rinite (AR 0,95), referente ao mês de Maio/07;  R$ 1.258,35 para o Pagamento de 
Medicamentos dos Grupos de Asma e Rinite (AR 0,95), referente ao mês de Junho/07; R$ 
1.523,27  para  o  Pagamento  de Medicamentos  dos  Grupos  de  Hipertensão  e  Diabetes 
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(HD1.15), referente ao mês de Maio/07; R$ 1.523,27 para o Pagamento de Medicamentos 
dos  Grupos  de  Hipertensão  e  Diabetes  (HD1.15),  referente  ao  mês  de  Junho/07;  R$ 
20.716,25 para o Pagamento de PAB FIXO, referente ao mês de Junho/07; R$ 338,23 para 
o Pagamento de Ações Básicas de Vigilância Sanitária, referente ao mês de Maio/07; R$ 
2.534,10 para o Pagamento de Teto Financeiro de Vigilância em Saúde TFVS, referente ao 
mês de Junho/07;  do Ministério da Educação sobre a liberação de recursos financeiros no 
valor de  R$ 33.860,69,  referente  a 7ª Quota do FNDE; R$ 158,40  para o PNAC-PNAE 
CRECHE, referente  a Junho/07;  R$ 158,40  para  o PNAC-PNAE CRECHE, referente  a 
Julho/07;  R$ 14.489,20  para  o  PNAE do mês de  Junho/07,  sendo  R$ 5.746,40  para  o 
Ensino Fundamental da Rede Estadual; R$ 2.252,80 para o Ensino Pré-Escolar da Rede 
Municipal e R$ 6.490,00 para o Ensino Fundamental da Rede Municipal; R$ 14.489,20 para 
o PNAE do mês de Julho/07,  sendo R$ 5.746,40 para o Ensino  Fundamental  da Rede 
Estadual; R$ 2.252,80 para o Ensino Pré-Escolar da Rede Municipal e R$ 6.490,00 para o 
Ensino Fundamental da Rede Municipal;  da Câmara dos Deputados sobre os recursos do 
Orçamento da União destinados ao município de Salesópolis, no mês de Maio/07 – desps.: 
Arquive-se, Plenário ciente; RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – 1º Quadrimestre de 2007 
do Consórcio  Intermunicipal  para Aterro  Sanitário  – CIPAS – desp.:  Arquive-se, Plenário 
ciente. Terminada a leitura, o Sr. Presidente concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. 
O VER.  VANDERLON OLIVEIRA GOMES apoiou o Requerimento Nº 051, ressaltando que 
não concorda que dinheiro público seja investido em prédio de terceiros. Também apoiou a 
Indicação Nº 145, sugerindo que a mesma medida seja adotada na Rua Expedicionário 
Abílio dos Passos, próximo ao cruzamento da Rua XV de Novembro, onde ocorre o mesmo 
problema,  acrescentando  que  são  medidas  simples,  sem  custo  para  a  Administração 
Municipal, que resolverão os problemas para os condutores de veículos de grande porte. 
Justificou sua Indicação Nº 146 e manifestou seu apoio à Indicação Nº 147 que propõe 
economia  de  gastos  para  melhor  investi-lo  em benefício  do  povo.   Concluindo,  apoiou 
também a Indicação Nº 149, sugerindo ao Sr. Presidente agendar reunião com o Sr. Prefeito 
Municipal,  a  fim  de  discutir  os  problemas  registrados  em  proposições,  que  ficam  sem 
resposta  e esperando providências.  O  VER. SÉRGIO DOS SANTOS iniciou  justificando 
oralmente sua Indicação Nº 150, lembrando que, em 2004,  apresentou o mesmo trabalho 
e,  até  o momento,  nenhuma benfeitoria  foi  feita  no local.   Disse que os moradores  da 
referida rua, localizada no conhecido “Loteamento dos Carmonas”, pagam seus impostos e, 
portanto, merecem melhor atendimento pela Municipalidade.  Expôs várias fotos do local e 
disse que, ao contrário do que afirma a Sabesp, acredita que naquele local é possível a 
implantação de rede de esgoto. Disse que falta vontade da Administração Municipal em 
atender  os  moradores  da  referida  via,  assim  como  com relação  à  limpeza  do  córrego 
solicitado através da sua Indicação Nº 149.  Retomando sobre sua Indicação Nº 150, disse 
que, se a Prefeitura aprovou a planta das construções existentes na Rua Vereador José 
Dionísio, tem a obrigação de implantar infra-estrutura, e que, fosse ele um dos moradores, 
já  teria  levado  o  caso  à  Justiça,  exigindo  tais  benfeitorias.   Retomando  ainda  sobre  a 
Indicação Nº 149, expôs as fotos do córrego e disse que, há anos, vem pedindo a limpeza e 
não é atendido. Enfatizou que aos Vereadores cabe pedir  os serviços, mas a execução 
desses cabe  somente ao  Poder  Executivo que, lamentavelmente, não conta com   pessoal
                                                                                                                                                                       segue fls.  
04

continuação da Ata da 17ª Sessão Ordinária, realizada em 06 de Agosto de 2007.                                           FL. 
04



       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

 

competente no Setor de Obras.  Ressaltou outro setor que não funciona neste Município, a 
Vigilância  Sanitária,  a  quem os  moradores  da  Rua Roque  Citrângulo  já  reclamaram do 
problema  e  nenhuma  providência  foi  adotada.  Disse  que  os  funcionários  da  Vigilância 
Sanitária  só  recebem  seus  pagamentos  e  “ficam numa  boa”,  não  tomam providências. 
Também apoiou o Requerimento Nº 51 acrescentando que não apóia aluguéis de prédios 
particulares pela Administração Municipal, visto que os prédios da Rodoviária e Mercadão 
Municipal  estão  abandonados,  “juntando  moscas”,  e  poderiam  ser  aproveitados, 
economizando assim recursos públicos.  Disse esperar que o atual Prefeito não se reeleja 
para  evitar  tantos  prejuízos  aos  cofres  públicos,  pois  vem  adquirindo  piso  de  primeira 
qualidade  para colocá-los nesses prédios  alugados,  entre  outras coisas desnecessárias. 
Quanto à Indicação Nº 143, do Ver. Angelino Rodrigues, considerou absurda tal situação e 
incompetência da Secretaria de Saúde que sequer disponibiliza uma cadeira de rodas para 
o Posto de Saúde do Distrito do Remédio.  Concluiu considerando uma grande incoerência 
gastar  com piso  e reformas de prédios de terceiros  e não dispor  de recurso para uma 
simples  cadeira  de  rodas.  O  VER.  CLAUDINEI  JOSÉ  DE  OLIVEIRA,  reportando-se  à 
Indicação  Nº 150,  disse  que  vários  Vereadores já  apresentaram proposições  solicitando 
benfeitorias  na Rua Ver.  José Dionísio,  esperando que a Administração Municipal  tenha 
incluído  aquele  loteamento  no  seu  cronograma  de  trabalho.   Esclareceu,  contudo,  que 
caberia  ao proprietário  do loteamento garantir  as condições básicas  e necessárias  para 
depois vender os lotes. Disse que foi procurado por diversos moradores daquele loteamento 
e também apresentou as suas reivindicações à Administração Municipal, assim como outros 
Vereadores,  a  quem caberia  tomar  as  providências,  mas,  lamentou  que  nada  foi  feito. 
Informou ainda que o Governo Federal não repassa recursos para este Município, desde 
2004,  conforme  indicação  do  Deputado  Estadual  Dr.  Gondim,  lida  no  expediente  da 
presente  sessão,  atingindo  um  montante  de  quatro  milhões  de  reais,  o  que  vem 
prejudicando inúmeras obras.  Justificou oralmente sua Indicação Nº 148, ressaltando que o 
Governo  Estadual  José  Serra  remanejou  diversos  diretores  da  Sabesp,  portanto,  os 
Vereadores  devem  familiarizar-se  com  os  novos  dirigentes  da  Regional  de  Suzano  e 
apresentar  as reivindicações  de obras de saneamento necessárias,  dado o crescimento 
populacional deste município.  Quanto à Indicação Nº 143, disse que a Secretaria Municipal 
de  Saúde  deveria  ter  visto  o  caso  e  que  a  falta  de  providência  prova  a  falta  de 
acompanhamento dentro do próprio setor.  Sugeriu ao autor da proposição que solicite ao 
Fundo Social local que, provavelmente, tenha três ou quatro cadeiras de rodas disponíveis. 
Justificou  oralmente  seu  Requerimento  Nº  51,  esclarecendo  que  não  é  contrário  nem 
favorável ao aluguel, mas questiona porque as obras não foram realizadas pelo proprietário 
do imóvel.  Disse que conhece as dificuldades  financeiras do Poder  Público e,  por  isso, 
questiona tal  investimento, esperando que tenham negociado o desconto desses gastos 
nos  aluguéis  dos  prédios.  Disse  que  este  tipo  de  cuidado  com  o  dinheiro  público  é 
necessário neste e no caso proposto em sua Indicação Nº 147, ou seja, economizar para 
melhor investir.  Disse que, atualmente, o Sr. Prefeito investe dez por cento a mais na área 
da  Saúde,  o  que,  certamente,  está  saindo  das  áreas  de  Obras,  Esporte,  Cultura  entre 
outros, mas, embora tal investimento, não se vê retorno porque, basta circular na Estrada 
Mogi-Salesópolis  para  constatar  que  vários  carros  da  Secretaria  Municipal   de   Saúde 
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circulam ao mesmo tempo e o tempo todo.  Ressaltou que é necessário melhor administrar 
tais despesas para sobrar e aplicar noutros setores, afinal, são noventa mil reais mensais de 
repasse que precisam ser melhor planejados, pois, depois da Educação, a área de Saúde é 
a que recebe maior recurso. Reportando-se à Moção Nº 005, também concordou com os 
elogios, contudo, disse acreditar que a comunidade deve unir-se porque novos roubos vêm 
ocorrendo, necessitando então da união das Polícias Civil e Militar, para evitar que este mal 
cresça novamente. O VER. JAIR DOS SANTOS apoiou as demais proposições, destacando 
a Moção Nº 005 e elogiando a atuação de ambas polícias que, recentemente, fizeram nova 
apreensão de marginais que estavam circulando por esta cidade. Lembrou que as polícias 
são muito criticadas e, quando realizam apreensões e fazem um bom trabalho, merecem 
elogios  e  reconhecimento  deste  Legislativo.  Em  aparte,  o  Ver.  Sérgio  dos  Santos 
esclareceu que apresentou a Moção Nº 05 também porque o Sr. Presidente lhe contou ter 
recebido  um  telefonema,  cujo  interlocutor  questionou  a  intervenção  de  Vereadores  na 
soltura dos bandidos apreendidos. Enfatizou que não passa de um comentário maldoso, 
pois  jamais  os Vereadores  desta  Casa encobriram algum bandido,  por  acreditarem que 
cada um deve pagar pelos seus erros. Acrescentou que, quem solta bandido é advogado e 
juiz,  com alvará de soltura, portanto, os Vereadores não têm competência e poder para 
tanto. Retomando,  o orador  reiterou que cabe à Justiça a soltura de bandido e não aos 
Vereadores.  Manifestou seu apoio  à Indicação  Nº 144,  dizendo que há necessidade  de 
providenciar,  com  urgência,  a  sinalização  geral  da  cidade,  sugerindo  para  este  fim  a 
utilização de parte dos recursos que conseguiu, através do Deputado Federal Ricardo Izar, 
no valor de setenta mil reais, para infra-estrutura turística.  Também referiu-se à Indicação 
Nº 150, lembrando que apresentou a mesma solicitação no passado, mas, até o momento, 
não foi atendida.  Lembrou que o Sr. Prefeito Municipal, em resposta a um documento desta 
Casa de Leis, disse que, ainda este ano, o “Loteamento dos Carmonas” será pavimentado. 
Quanto as redes de esgoto, o orador concordou com a necessidade de fazer uma reunião 
com os representantes da Sabesp e também levá-los aos locais críticos, para conhecer o 
problema de perto e cobrar os serviços que são essenciais e questão de saúde pública, 
esperando que o Sr. Presidente agende a reunião solicitada através da Indicação Nº 148. O 
Sr.  Presidente  garantiu  empenho  pessoal  para  que  tal  reunião  aconteça  o  mais  rápido 
possível.   Passando a presidência ao vice, Ver. Sérgio dos Santos, o  VER. SEBASTIÃO 
RODRIGUES  DE  CAMPOS  JÚNIOR  iniciou  reportando-se  ao  Requerimento  Nº  50, 
lembrando  que  este  Legislativo  aprovou  lei  dispondo  sobre  o  controle  de  zoonose, 
apreensão de animais, cabendo ao Sr. Prefeito Municipal cumprir a lei pertinente.  Lembrou 
também que,  além desta  Lei,   os  Vereadores  visitaram o referido  canil,  fotografaram e 
pediram providências, assim como, com relação aos bovinos e eqüinos que, diariamente, 
circulam pelas estradas deste município, expondo os pedestres e condutores de veículos a 
sérios riscos de acidentes. Quanto à Sabesp, lembrou que, há um tempo, foi publicada uma 
matéria no jornal sobre o aumento excessivo nas contas de água e esgoto, após a troca dos 
hidrômetros e, em decorrência dessa matéria, ele oficiou a Sabesp solicitando informações 
diversas para atender o Projeto de Saneamento Básico exigido por lei pelo Presidente da 
República.   Comentou que,  tão  logo  a Sabesp  recebeu  o  ofício,  uma comitiva  daquela 
empresa esteve nesta Casa de Leis, durante o recesso, e a primeira pergunta feita foi se 
havia algum problema com a Sabesp local.  Na   oportunidade, 
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garantiu  que  não,  mas,  esclareceu  que  sempre  mostra  as  dificuldades  para  manter  a 
parceria  necessária  com  essa  prestadora  de  serviços.  Comentou  ainda,  que  logo  em 
seguida, o Engenheiro Aparecido solicitou ao Geraldo, substituto do Domingos (encarregado 
do Posto local da Sabesp), diversos serviços de saneamento, como coleta de esgoto de 
várias ruas. Retomando a presidência e não havendo mais oradores inscritos, nem matéria 
a ser tratada na presente Ordem do Dia, o Sr. Presidente comunicou que está prevista para 
a próxima sessão, única discussão e votação do Projeto de Lei Nº 011/07 (Dispõe sobre 
política municipal de preservação ambiental e respectivo poder de polícia no exercício da 
atividade de pesca nas águas de rios e barragens da Estância Turística de Salesópolis, e dá 
outras providências), de autoria do Poder Executivo. Em seguida, disse que, pela primeira 
vez, este Legislativo franquearia a palavra para uso da Tribuna Livre e, conforme livro de 
inscrição,  concedeu  a  palavra  à  PROFESSORA CAMILA DE  MORAES  SOUZA,  cujo 
discurso segue anexo a esta ata, conforme Artigo 243, Parágrafo 2º do Regimento Interno 
desta Câmara Municipal.  Em seguida,  o  Sr.  Presidente  passou para a  EXPLICAÇÃO 
PESSOAL e, conforme livro de inscrição, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O 
VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES,  dirigindo-se à Professora Camila,  disse que há 
muito, os vereadores vêm solicitando tais serviços, mas, o Sr. Prefeito Municipal alega falta 
de verbas. Disse que os moradores do “Loteamento dos Carmonas” pagam impostos, então 
têm direito aos benefícios e benfeitorias correspondentes.  Parabenizou-a por ser a primeira 
munícipe a utilizar a Tribuna Livre desta Casa e fazer reivindicação, esperando que outros 
munícipes sigam seu exemplo.  Comentou que, há tempos, a população vem reclamando a 
situação do Cemitério, especialmente, no tocante à sua limpeza e, nesta data, recebeu a 
resposta  do  Sr.  Prefeito  Municipal  informando que  a  Secretaria  Municipal  de  Obras,  há 
muito, vem preparando o cronograma das obras do Cemitério para que sejam iniciadas e 
concluídas antes do Dia de Finados e que os trabalhos serão iniciados de imediato e os 
serviços  de  limpeza  realizados  constantemente.   Após  ler  a  resposta  do  Sr.  Prefeito 
Municipal, o orador disse que a limpeza constante não condiz com a realidade, o que o faz 
concluir que, ou o Sr. Prefeito não sabe o que está acontecendo, ou as pessoas não fazem 
a limpeza e dizem a ele que já a fizeram.   Lamentou o fato, pois, diariamente, é cobrada 
pela  população,  portanto,  acredita  que  a  Tribuna  Livre  passe  a  ser  usada  com  mais 
freqüência.  Relatou que, nesta data, esteve no Ambulatório Municipal, enfrentando fila para 
conseguir consulta com o médico cardiologista, Dr. Feitosa, que retornou o atendimento, 
mas,  às  sete  horas  e  trinta  minutos,  já  não  haviam vagas disponíveis.   Disse  que um 
morador da Estrada da Petrobrás, que saiu da sua casa às cinco horas, também reclamou 
que não conseguiu o agendamento, e este Vereador, ligando para o Posto de Saúde, obteve 
a resposta que devem tentar somente no próximo mês.  Diante destes fatos,  disse que 
solicitará ao Sr.  Prefeito  a  contratação de mais  um cardiologista  para evitar  transtornos 
iguais daquele senhor e de outras pessoas. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS expôs diversas 
fotos das árvores cortadas em frente as Escolas Professora Olga Chakur Farah e Mestra 
Henriqueta, as quais deveriam ser apenas podadas, mas, na sua opinião, foram decepadas. 
Comentou que tratava-se de uma árvore centenária, um pé de cedro, que o “Sr. Juca do 
Arroz”, contratado pela Municipalidade, ignorante no assunto, liderou o serviço. Lamentou 
que o Sr. Prefeito Municipal não contrate pessoas  competentes,  mas,  apenas,  presidente 
de  partido  e  irmã  de  padre,    pessoas 
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formadas  pelo  EJA  (Ensino  Jovem  Adulto)  para  ocupar  cargos  de  diretor  municipal. 
Lembrou  ainda  que,  se  um munícipe  comum corta  uma  árvore  em frente  sua  casa,  é 
advertido, recebe visita da Solange (Diretora do Meio Ambiente) e enfrenta outros inúmeros 
problemas, mas, quando um incompetente faz um serviço público mal feito, nada acontece. 
Comentou que as árvores da avenida estão mal cuidadas, acrescentando que, no lugar 
daquele que não sabe fazer o serviço, o Sr. Prefeito Municipal deveria designar o Sr. Elizeu, 
para comandar os serviços ligados à planta, pois é conhecedor e competente no assunto e, 
não  o  designando,  desperdiça  potencial.  Também  expôs  as  fotos  do  Cemitério  local  e 
reiterou as colocações do orador que o antecedeu acerca da falta de limpeza. Comprovou 
pelas fotos, que há restos de caixão e mortalha pelos corredores do Cemitério e questionou 
do que será capaz um prefeito que não administra nem o cemitério da cidade e ainda, 
reclama as manifestações dos Vereadores nas sessões. Disse que, daqui por diante, tudo o 
que  ver,  fotografará  e  exporá  nas  sessões  deste  Legislativo  para  que  o  Sr.  Prefeito 
Municipal  tome vergonha e coloque gente competente para trabalhar  no serviço público 
municipal. Comentou ainda que, no dia seguinte à sessão que presidiu, devido à ausência 
do presidente titular deste Legislativo, solicitou uma reunião com o Sr. Prefeito Municipal e, 
até o momento, não obteve qualquer resposta. Ato contínuo, dirigiu-se ao Sr. Presidente, 
solicitando-lhe convocá-lo,  novamente,  pois até ele (o orador),  enquanto Vereador,  toma 
“chá-de-cadeira” e não consegue falar com o Sr. Prefeito Municipal, quando o procura em 
seu  gabinete,  questionando  como  fica  então  a  situação  do  povão.  Reiterou  ao  Sr. 
Presidente para que convoque o Sr. Prefeito Municipal para prestar esclarecimentos nesta 
Casa de Leis, pois do jeito que está não pode mais continuar. O VER. MÁRIO BARBOSA 
PINTO iniciou reclamando a falta de médico na Santa Casa local, dizendo que, em dois dias 
inteiros da semana passada, a população ficou sem atendimento médico. Comentou que o 
Secretário Municipal de Saúde e Diretor da Santa Casa devem ser convocados para que 
problema seja discutido junto aos membros da Comissão de Saúde deste Legislativo, haja 
vista  que,  inúmeros  pacientes,  vêm  de  bairros  distantes  e  perdem  o  dia  de  serviço. 
Acrescentou que o mesmo caso ocorre no Posto de Saúde local, onde mães com crianças 
de colo chegam a ficar  das sete horas da manhã até três horas da tarde, portanto,  um 
problema que vem se agravando em prejuízo dos assistidos.   Reportando-se à falta de 
energia elétrica constante, falou que, no Jardim Nídia,  Rua XV de Novembro e Avenida 
Victor  Wuo,  a  energia  é  interrompida  quase  todos  os  finais  de  semana,  citando  como 
exemplo,  o  último  domingo,  ontem,  que  foi  interrompida  às  três  e  trinta  horas  da 
madrugada, retornando somente por volta das sete horas da manhã, e os que tentaram 
contatar  a Empresa Bandeirante Energias  do Brasil  não conseguiram porque o telefone 
0800 foi alterado, sem aviso prévio. Lamentou o fato, lembrando que no domingo, a cidade 
recebeu inúmeros visitantes, muitos dos quais ficaram sem atendimento e se indignaram 
com a situação desta que se intitula  uma estância  turística.  Enfatizou  a  importância  de 
cobrar o cumprimento da lei existente acerca da pesca predatória, haja vista o crescente 
número de pescadores profissionais que tem vindo para esta cidade, muitos dos municípios 
de Cotia, Santo André e outros distantes, os quais chegam a levar até seiscentos quilos de 
peixe  por  dia,  enquanto  os  moradores  de  Salesópolis  não  os  têm  por  cumprir  a  lei. 
Registrou sua gratidão ao Deputado Dr. Gondim Teixeira, que lhe conseguiu cem medalhas 
junto  à  Secretaria  Estadual  de  Esportes,  possibilitando-o  doá-las   à   EMEF   Mestra 
Henriqueta que 
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realizou  uma  Mini-Olimpíada  entre  seus  alunos,  envolvendo  diversas  modalidades 
esportivas. Reportando-se à visita da Ministra do Turismo, Marta Suplicy, no último dia trinta 
e um, disse que prestigiou o evento e integrou a mesa de autoridades. Declarou concordar 
com a  manifestação  da  visitante,  quando  se  referiu  à  falta  de  estrutura  turística  desta 
cidade, questionando se Salesópolis teria estrutura para receber cinco ônibus de turistas, 
atendendo-os  em  hotel,  restaurante  e  comércio.  Prosseguindo,  o  orador  disse  que  o 
comércio  local  está  “morto”  e  os  únicos  pontos  turísticos  visitados,  no  verão,  são  as 
represas, portanto, há muito que se fazer para recebê-los dentre de condições turísticas 
básicas. Acrescentou que alguns comerciantes o procuraram, solicitando interceder junto à 
Empresa Júlio Simões e Administração Municipal, objetivando alterar o trajeto dos ônibus, a 
fim de que trafeguem, novamente, pela Rua XV de Novembro, pois na Avenida Professor 
Adhemar Bolina, além dos usuários não contarem com nenhuma opção de cobertura,  ainda 
não têm segurança devido à falta de pontos comerciais.  Informou que uma senhora foi 
assaltada,  em frente ao “Supermercado do Vaizinho”,  devido à falta de movimento e os 
usuários que apanham ou descem dos ônibus de madrugada ou à noite, não têm opção de 
socorro,  enquanto  na  Rua  XV  de  Novembro  há  vários  pontos  comerciais  abertos  que 
garantem a segurança deles e lhes dão a opção de levarem um pão, leite ou outro produto 
para suas casas. Finalizando, o orador comentou que participou de uma reunião com os 
carvoeiros desta cidade, onde estiveram mais de duzentas pessoas, contudo, o palestrista 
não atendeu o nível dos participantes, que não entenderam as necessidades dos assuntos 
abordados.  O  VER.  JAIR  DOS SANTOS  comentou  acerca  das  reclamações  do  Nobre 
Colega  que o antecedeu,  sobre a queda constante de energia  elétrica,  informando que 
esteve com o Sr. Sudário,  entregando um abaixo-assinado dos moradores do Jardim Nídia, 
no escritório da Empresa Bandeirante Energias do Brasil, em Mogi das Cruzes e, tão logo 
tenha  um  retorno,  comentará  nesta  Casa  de  Leis.  Informou  que,  em  resposta  a  seu 
questionamento sobre um Cronograma de Trabalho do Consórcio Três Rios, o Sr. Prefeito 
Municipal disse que estão inclusos para a próxima etapa, os Bairros dos Pintos, Padre José, 
Barro Amarelo, Ribeirão do Pote e Distrito do Remédios, além das Estradas da Nascente, 
Petrobrás, Varjão e Espelho D’Água, contudo, a data informada para início seria hoje (seis 
de agosto), mas, até o momento, nada se falou sobre o assunto, nem as máquinas que 
deveriam  chegar  na  sexta-feira,  dia  três  de  agosto,  chegaram  ainda.  O  VER.  JÚLIO 
TOSHIMITSU KODAMA,  reportando-se  às  condições  do  Cemitério  local,  ressaltou  suas 
péssimas  condições,  informando  ainda  que  o  município  vizinho  de  Biritiba  Mirim  já 
conseguiu aprovação de uma área e iniciará as obras do seu novo Cemitério, enquanto que 
Salesópolis nada se falou mais acerca deste assunto, que é um problema a ser resolvido 
com  urgência.  Comentou  que,  há  integrantes  dos  “Sem  Terra”  invadindo  áreas  em 
Salesópolis e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente sequer conhecia os fatos. Quanto 
aos carvoeiros, disse que não adianta trazer palestristas, organizar fóruns e conferências 
sem resolver o problema dos carvoeiros. Lembrou que além deles, a Colônia Japonesa e a 
agricultura gera mais de um mil  e duzentos empregos e, mesmo assim, há dois anos e 
meio,  a  Administração  Municipal  não passa uma máquina  nas estradas  rurais  daqueles 
arredores. Enfatizou que tal situação demonstra que a Secretaria Municipal pertinente não 
está  fazendo nada,  mas,  ainda  espera  que  comece  a  atendê-los,  pois,  há  trechos  das 
estradas intransitáveis até mesmo para um trator. Retomando sobre  a  questão  de  energia 
elétrica, 
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sugeriu a extinção da taxa de luz cobrada, mensalmente, e que, até o momento, não levou 
nenhum benefício à zona rural. Quanto à área de saúde, declarou também não concordar 
com as longas filas, esperando sejam adotadas providências urgentes para atender os mais 
necessitados.  O  VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA declarou-se feliz por ver alguém 
utilizando a Tribuna Livre,  projeto  de sua autoria,  que pensou acabaria o mandato sem 
nenhuma inscrição e, concluindo, também declarou esperar que a Professora Camila seja 
apenas  a  primeira,  que  outros  munícipes  sigam  seu  exemplo.  Dirigindo-se  ao  Sr. 
Presidente, solicitou-lhe cobrar da Seccional de Polícia Civil, a situação da PRODESP para 
emissão  de  documentos  de  veículos,  pois,  apesar  dos  problemas,  Salesópolis  teve 
arrecadação superior às cidades vizinhas, portanto, mais um motivo para que a situação se 
resolva de vez. Concluindo, informou que já cobrou, pessoalmente, o Dr. “Casé”,  Delegado 
Seccional, mas, até o momento, não obteve nenhum retorno. Quanto ao Projeto de Lei Nº 
11, que será apreciado na próxima sessão, disse acreditar que, a única solução para acabar 
com a pesca predatória,  seja  a transformação das represas em parque, haja vista  que, 
enquanto isso não ocorrer, os pescadores têm licença que lhes permite a pesca profissional. 
Informou que conseguiu, com o Deputado Valdemar, diversos equipamentos para a Área de 
Saúde  deste  município,  tais  como:  aparelho  de  ultrassom,  cadeira  odontomédica  e 
computador,  mas,  ainda  não  viu  nada  funcionando,  bem  como  soube  que,  sequer  o 
ultrassonografista  foi  contratado.  Disse  que  os  munícipes  são  prejudicados  por  serem 
obrigados  a  pagar  por  exames  que  poderiam  ser  oferecidos  gratuitamente  pela 
Administração Municipal. Lamentou que o Secretário Municipal de Saúde e Vice-Prefeito, 
quando Vereador desta Casa de Leis, defendeu tanto as necessidades dos mais carentes e, 
atualmente, no cargo que lhe dá poder de execução, não toma as atitudes que deveria e 
que lhe cabem para favorecê-los. Esclareceu que, há mais de oito meses, o aparelho de 
ultrassonografia está disponível, mas sem funcionar, o que o deixa muitos indignados, assim 
como  se  indigna  com  o  Diretor  Municipal  de  Agricultura  que,  após  dois  anos  e  meio, 
programa uma reunião com os carvoeiros,  mas não atende suas necessidades básicas. 
Enfatizou que a única opção para o caso deles é um filtro e, enquanto não o tiver, não há 
como solucionar o problema em Salesópolis, que é tratado diferentemente de Paraibuna, 
devido aos impositivos da Lei de Proteção dos Mananciais. Quanto ao Cemitério, o orador 
disse que também é outro caso que não adianta discutir,  esclarecendo que depende de 
recurso financeiro para desapropriar a área aprovada. Ressaltou que é necessário falar esta 
verdade à população que, embora seja difícil de aceitar, é a verdade e, portanto, a melhor 
maneira  de  encará-la  para  que  se  busque  alternativas  para  resolver.  Finalizando, 
parabenizou o Nobre Par Vanderlon, o qual iniciou a luta para implantação da antena que 
viabiliza o contato para celulares e, enfatizou que, apesar de outros Vereadores o terem 
apoiado, todos devem reconhecer que foi ele quem iniciou esta batalha que foi vencida, pois 
a torre está funcionando e vem atendo grande parte da zona rural. Passando novamente a 
presidência  ao  vice,  Ver.  Sérgio  dos  Santos,  o  VER.  SEBASTIÃO  RODRIGUES  DE 
CAMPOS JÚNIOR comentou que, no dia dois de julho, esteve no Fórum do Meio Ambiente 
e Lançamento da Agenda 21, na EE Professora Olga Chakur Farah, representando este 
Legislativo. No dia três de julho, esteve no Palácio do Governo, participando do Lançamento 
do Projeto Estadual Ambiental – Município Verde, com a finalidade do Governo do Estado 
ajudar os municípios  dentro  do  proposto  e,  Salesópolis, 
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por sua característica, já atende inúmeros requisitos, portanto, tem grandes possibilidades 
de  conseguir.  Informou  ainda  que,  no  último  dia  vinte  e  nove,  esteve  na  reunião  do 
CODIVAP, onde foi discutida a Lei de Saneamento Ambiental e a criação de uma Agência 
Reguladora de Saneamento dentro deste município,  assunto que deve ser estudado por 
todos Vereadores, porque será de grande importância para o planejamento do saneamento 
neste município. Quanto à visita da Ministra do Turismo, Marta Suplicy, o orador destacou a 
importância da visita de autoridade de tão alto nível, esperando que os projetos entregues a 
ela sejam atendidos. Informou que, esteve em reunião com representantes da Corporação 
de Bombeiros, quando procuraram saber o interesse desta cidade na instalação de uma 
base  daquela  corporação,  oportunidade  em  que  ele  (o  orador)  colocou  que,  além  do 
interesse, tal implantação é de grande importância, especialmente, agora que Salesópolis 
conta  com duas  represas.  Sugeriu  ainda,  como  boa  localização,  a  sede  do  Distrito  do 
Remédio, que tem acesso fácil e rápido para este município, bem como os de Biritiba Mirim 
e Guararema. Quanto à torre da VIVO, informou que, na última sexta-feira, o sinal foi aberto 
e a inauguração oficial  está prevista para o próximo dia dez, em benefício de inúmeros 
moradores da zona rural, mas, esclareceu que não atenderá todos os bairros, apesar de 
atingir longas distâncias como os Bairros dos Pintos e Ribeirão do Pote entre outros. Disse 
que também reconhece o empenho do Nobre Par Vanderlon, o qual iniciou a luta, mas, tudo 
ocorreu graças ao Deputado João Caramez, que intermediou o pedido junto à empresa 
VIVO.  Com relação ao Projeto de Lei Nº 11, disse acreditar na existência de pendências 
que necessitam melhor estudo e, provavelmente, até mesmo de emendas, mas, também 
registrou a necessidade de firmar convênio com a Polícia Ambiental e Vigilância Sanitária 
entre outros órgãos para viabilizar as ações. Por fim, concordou que a transformação das 
represas  em  parque  seja  necessária,  mas,  reiterou  a  necessidade  dos  Vereadores  se 
aprofundarem na matéria, antes de apreciá-la. Retomando a presidência, 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 06 de Agosto de 2007.

PRESIDENTE :

1º SECRETÁRIO :

2º SECRETÁRIO :

A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
13 de Agosto de 2007. 
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