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 ATA DA 31ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 20 de Outubro de 2008 - 4º Período da 14ª Legislatura. Aos 
vinte dias do mês de Outubro do ano dois mil e oito, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Trigésima Primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Salesópolis sob a presidência do Vereador Vanderlon Oliveira Gomes e secretariada pelos 
Edis Jair dos Santos – 1º Secretário, e Deise Aparecida Corrêa Duque – 2ª Secretária.  Às 
quinze horas,  horário regimental, a Sra. 2ª Secretária 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: 
OFÍCIOS do Poder Executivo Nºs: 400/08 - Encaminhando os BALANCETES 
FINANCEIROS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA FREDERICO OZANAN, relativos aos 
meses de Julho e Agosto/08 – desp.: À Comissão de Obras, Serviço Público, Educação e 
Saúde; 408/08 – Solicitando a RETIRADA dos Projetos de Leis Nºs 007 (Dispõe sobre 
autorização para a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Salesópolis padronizar a 
frota de veículos e equipamentos pesados de sua propriedade e dá outras providências), e 
009/08 (Disciplina a concessão da gratificação pela prestação de horas extraordinárias, 
serviços extraordinários e trabalhos técnicos ou científicos e dá outras providências), 
encaminhados, respectivamente,  através das Mensagens Nºs 1.014 e 1.016/08, para 
análise e futuro envio – desps.: Arquive-se, Plenário ciente; BALANCETE DA RECEITA E 
DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, referente ao mês de Setembro/08 
– desp.: À Comissão de Finanças e Orçamento; OFÍCIO Nº 632/2008 da Caixa Econômica 
Federal, comunicando a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 4.903,05 para 
Pavimentação de Trecho da Estrada Vicinal da SP-88; COMUNICADOS sobre a liberação 
de recursos financeiros: do Ministério da Saúde: no valor de R$ 2.748,36 para o Pagamento 
de Teto Financeiro de Vigilância em Saúde – TFVS (EX-TFECD), competência – 
competência 09/2008; no valor de R$ 80.000,00 para Aquisição de Material de Consumo 
para o CS II de Salesópolis – datado de 13/10/2008; do Ministério da Educação: no valor de 
R$ 7.065,41 referente a 7ª Parcela do PNATE-Fundamental – datado de 30/09/08; no valor 
de R$ 12.179,20 referente ao PNAE-Fundamental – sendo R$ 5.843,20 para o Ensino 
Fundamental da Rede Estadual e R$ 6.336,00 para o Ensino Fundamental da Rede 
Municipal – datado de 01/10/08; no valor de R$ 2.107,60 para o PNAP-Pré-Escola – datado 
de 02/10/08; Comunicados da Câmara dos Deputados sobre os recursos do Orçamento da 
União:  Empenhado o valor de R$ 78.066,87 – para Apoio a sistemas públicos de manejo de 
resíduos sólidos em municípios com mais de 50 mil habitantes ou integrantes de regiões 
metropolitanas – referente a Agosto/2008; e Pago o valor de R$ 717.373,93 – Agosto/2008 
– desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura e não havendo oradores inscritos, 
nem pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia, o Sr. Presidente passou para a 
EXPLICAÇÃO PESSOAL e, conforme livro de inscrição, concedeu a palavra aos 
Nobres Edis inscritos.  O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO iniciou solicitando aos Nobres 
Pares reeleitos para a próxima legislatura, que se empenhem no objetivo de conseguirem   
                                                                                                                                                                       segue fls. 02 
 
 



    

                            CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA     

                                                                                                                            DE SALESÓPOLIS DE SALESÓPOLIS DE SALESÓPOLIS 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 31ª Sessão Ordinária, realizada em 20 de Outubro de 2008.                                         FL. 02 
 
 
que  a  limpeza  de  fossas  sépticas  desta seja realizada numa parceria entre Prefeitura 
Municipal e Sabesp, à exemplo dos municípios de Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos 
e Itaquaquecetuba, entre outros, cujos moradores não pagam pelo serviço como ocorre 
nesta cidade. Citou exemplos de cidadãos, moradores do Bairro Ribeirão do Pote que, 
evitando pagar o valor de quinhentos reais pela limpeza, preferiu abrir nova fossa, 
prejudicando assim o meio ambiente. Também comentou que, para limpeza de uma fossa 
no Bairro do Fartura, onde a Sabesp não fez o encanamento para rede de esgoto,  o custo 
da limpeza, que deve ser realizada trimestralmente, é de trezentos e cinqüenta reais. 
Concluiu reiterando a necessidade do próprio município arcar com esta responsabilidade.  
Também alertou a necessidade de buscar solução para a falta de atendimento no Centro de 
Fisioterapia, pois há pacientes, moradores da zona rural, que pagam o valor de vinte e cinco 
reais para se deslocarem e não recebem o atendimento. O orador disse que, muitos destes, 
questionaram por quê não são avisados, já que todos têm telefone ou seus vizinhos têm, e 
esta simples comunicação evitaria tal despesa ou ainda, como o caso de um paciente que, 
na mesma semana, gastou cinqüenta reais em transporte e não foi atendido. Por fim, 
comentou ter visto num jornal regional que, nesta data, será discutida a Lei Específica, na 
reunião da AMAT, lembrando que será de grande importância e espera que o novo Prefeito 
se empenhe para regularizar a ligação de água e energia nos diversos bairros desta cidade, 
como por exemplo, o Bairro do Fartura. O VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS 
JÚNIOR disse acreditar que todos os Vereadores receberam reclamações acerca das obras 
paralisadas por motivos desconhecidos, como por exemplo, a quadra esportiva do Bairro do 
Fartura e a escadaria da Igreja Matriz, entre outras. Comentou que muitos munícipes 
questionam quem foi o Vereador que as embargou e quando serão retomadas. Diante desta 
situação, o orador informou que, de acordo com a Emenda Constitucional Nº 03/02, que 
modifica a Lei Orgânica do Município de Salesópolis, em seu Artigo 83, há determinação de 
que a realização de obras públicas e particulares deverá estar adequada às diretrizes do 
Plano Diretor e Desenvolvimento Sustentável e Integrado do Município e, no seu Parágrafo 
3º, dispõe ainda que, a paralisação de qualquer obra pública, por um período superior a 
quinze dias úteis ininterruptos ou trinta dias úteis alternados, mesmo aquela que tenha sido 
iniciada noutra gestão, somente será possível quando a devida justificativa for previamente 
aprovada pela Câmara Municipal, sob pena de responsabilidade do gestor municipal. 
Acrescentou ainda que, segundo esta legislação, caberá à Administração Municipal, quando 
da execução de obras públicas, contratadas ou terceirizada, sua rigorosa fiscalização e 
acompanhamento através de agente público possuidor de formação profissional compatível 
com a área técnica correlata.  Esclareceu, portanto, que qualquer obra, antes de ser 
paralisada, deveria ser devidamente justificada junto a esta Casa de Leis, contudo, há mais 
de um mês, há obras paralisadas sem que os Vereadores fossem comunicados. Por fim, 
solicitou ao Sr. Presidente que oficie o Chefe do Poder Executivo, requerendo a justificativa 
de tais paralisações. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS iniciou comentando que, conversando 
com alguns taxistas, soube que o Gerente do Banco Bradesco pretende embargar a 
cobertura construída no ponto de táxi anexo àquela agência bancária. Considerou a 
hipótese absurda, pois a obra não atrapalha a entrada do banco e foi construída na calçada, 
que é pública. Lamentou tal atitude, questionando por quê  não  o fez quando iniciou a  
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construção, preferindo aguardar o término para reclamar. Espera que o Sr. Prefeito 
Municipal use de pulso firme e não desmanche a obra que beneficia os taxistas. 
Reportando-se à manifestação do orador que o antecedeu, garantiu que ele não embargou 
nenhuma obra, mas, se tivesse o poder de embargar alguma, faria com a obra da escadaria 
da Igreja Matriz que à ninguém contentou, gerando inúmeras reclamações. Disse que o 
Prefeito Municipal, antes de fazer uma obra, deve, antecipadamente, consultar a população, 
expor maquete e tudo o mais para evitar tantos reclamos. Quanto às obras paralisadas, o 
orador informou que elas eram realizadas com recursos estaduais que foram cortados, 
mesmo assim, concordou que os Vereadores deveriam ser informados. O SR. 
PRESIDENTE informou que a obra de cobertura do ponto de táxi já estava inclusa no 
projeto anterior do calçadão da Avenida Professor Adhemar Bolina, portanto, não entende 
porque não foi realizada naquela oportunidade e de onde veio a verba que está sendo 
empregada na atual. Prosseguindo com a ordem de inscrição, o Sr. Presidente concedeu a 
palavra a VERª.  DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE que comentou que, devido 
algumas lajotas soltas no calçadão recém-construído na Avenida Professor Adhemar Bolina, 
as pessoas estão tropeçando e, portanto, espera que, antes da conclusão da obra, sejam 
consertados para evitar quedas. Também comentou que, no paredão da Avenida Victor 
Wuo não foi colocada proteção em toda extensão e, devido a altura de três metros, expõe 
as pessoas, especialmente, crianças, à queda, portanto, espera que a obra seja continuada 
para preservar a integridade física da população. Relatou que, na segunda-feira passada, 
uma senhora sofreu convulsão em sua residência e, ao chamar a ambulância para levá-la à 
Santa Casa, embora o motorista estivesse disponível, não havia viatura e, o próprio filho a 
transportou. A senhora foi internada e, agravando a situação, necessitando de transferência 
para Mogi das Cruzes, conseguindo a vaga, novamente, não havia ambulância disponível. 
Por sorte, disse a oradora, uma ambulância de Biritiba Mirim veio trazer paciente para a 
Santa Casa local e, o médico plantonista aproveitou-a para transportar a paciente. A 
oradora lamentou a situação, especialmente, quando tomou conhecimento de que as 
ambulâncias estavam paradas no Setor de Obras e, alertou que, se ocorresse uma 
fatalidade a Prefeitura Municipal seria responsabilizada. Por fim, comprometeu-se a oficiar o 
Sr. Prefeito Municipal, questionando por quê as ambulâncias estavam no Setor de Obras e 
não foram liberadas para socorrer uma cidadã em estado grave, enfatizando que não se 
pode brincar com as questões de saúde. O VER. JAIR DOS SANTOS iniciou parabenizando 
o Sr. Presidente e as funcionárias deste Legislativo pela Sessão Solene de Entrega de 
Título Honorífico aos Senhores Kose e Ieire - Prefeito do Ozu-Japão. Também parabenizou 
o Ver. Júlio Toshimitsu Kodama pela iniciativa, solicitando-lhe transmitir os seus parabéns à 
Colônia Japonesa pela participação maciça. Reportando-se à manifestação da oradora que 
o antecedeu, acerca da falta de ambulância, o orador disse que também sofreu quando, 
viajando para Mogi das Cruzes, presenciou um acidente entre um caminhão e uma 
motocicleta e, solicitando por socorro ao motoqueiro que estava gravemente ferido, 
aguardou mais de quarenta minutos até que a ambulância chegasse. Espera que o futuro 
prefeito respeite mais o cidadão e disponibilize uma ambulância em plantão para atender as 
emergências. Lembrou que se a vítima sofresse uma hemorragia, a demora no atendimento 
seria fatal e teria óbito  inevitável,   sendo  que  a  responsabilidade recairia sobre o Poder 
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Público Municipal que tardou o socorro. Respondendo a questionamento do Sr. Presidente, 
o orador informou que o acidente ocorreu na Estrada Mogi-Salesópolis, próximo à Fazenda 
Jaraguá, há apenas dois quilômetros da área central desta cidade, o que seria atendido em 
três minutos. Por fim, registrou seu apelo para que os Vereadores da nova gestão se 
empenhem junto ao novo Prefeito Municipal e disponibilizem ambulância de plantão para, 
no mínimo, fazer o atendimento básico de primeiros socorros. O SR. PRESIDENTE disse 
que contatou o Prefeito Rafael na última sexta-feira, quando ele garantiu que, jamais 
suspenderia o serviço de ambulância para prestar socorro à população. Concluiu dizendo 
que proporá uma reunião com ele e os Vereadores para cobrá-lo e lembrá-lo que, até o dia 
trinta e um de dezembro, ele é remunerado pelos cofres públicos e tem obrigação de prestar 
bom serviço até lá, pois, além dos citados, há outros casos de suspensão de transporte para 
economizar despesas, contudo, não deve prejudicar a saúde da população. No que se 
refere à limpeza de fossas sépticas, citada por um dos oradores, sugeriu também solicitar 
ao Prefeito Rafael que apresente esta reivindicação junto à Sabesp. 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 20 de Outubro de 2008. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  : 
 
2ª SECRETÁRIA  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
27 de Outubro de 2008.  


