
 

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS  
Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - Salesópolis/SP 

CEP: 08970-000    - Tel\Fax: (011) 4696-1333/1716/1731 
Site www.camarasalesopolis.sp.gov.br Email: cmsalesopolis@uol.com.br 

 

  

 

 ATA DA 14ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 1º de Junho de 2009 - 1º Período da 15ª Legislatura.  Ao 
primeiro dia do mês de Junho do ano dois mil e nove, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Décima Quarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Salesópolis sob a presidência do Vereador Pedro da Fonseca e secretariada pelos Edis 
Vanderlon Oliveira Gomes – 1º Secretário, e Agnaldo Bueno – 2º Secretário.  Às dezenove 
horas, horário regimental, o Sr. 2º Secretário procedeu a verificação da presença, 
constatando-se a presença unânime dos membros desta Casa.  Havendo número legal, o 
Sr. Presidente declarou aberta a sessão e solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a 
leitura da Ata da sessão anterior.  Neste momento, o Ver. Angelino Rodrigues requereu a 
dispensa da leitura, requerimento este que, submetido ao Plenário, foi aprovado por 
unanimidade.  Ato contínuo, o Sr. Presidente submeteu a ata à discussão e votação, sendo 
a mesma também aprovada por unanimidade, sem preceder manifestação.  Antes de dar 
prosseguimento aos trabalhos, convidou para sentar-se junto à mesa principal, a Presidente 
da Câmara Municipal de Santa Branca, Vereadora Mônica de Fátima Dias Nunes, 
cumprimentando em seguida, a Vice-Presidente do Legislativo Santanbranquense, a 
Vereadora Sandra Maria Silva. 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: OFÍCIO Nº 386/09 do Poder Executivo, informando a liberação 
para licitação dos Convênios para obras no Parque da Nascente do Rio Tietê e Construção 
da Quadra Poliesportiva no Bairro do Totozinho Cardoso; INFORMATIVO Nº 001/09 
também do Poder Executivo de que o Exército Brasileiro realizará em Salesópolis seu 
exercício de Garantia da Lei e da Ordem, no período de 1º a 10 de junho de 2009, 
executando variadas missões – desps.: Arquive-se, Plenário ciente; PROJETO DE LEI Nº 
007/09 (Dispõe sobre o recolhimento e o destino final de pilhas e baterias usadas na 
Estância Turística de Salesópolis e dá outras providências), de autoria do Ver. Agnaldo 
Bueno – desp.: Às Comissões de Justiça e Redação, de Recursos Naturais e Meio 
Ambiente e de Finanças e Orçamento; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito 
Municipal Nºs: 068 – Para que, nos termos do Artigo 234 do Regimento Interno desta 
Câmara Municipal, encaminhe, mensalmente e até o último dia do mês subseqüente, os 
Balancetes Financeiros da Prefeitura Municipal de Salesópolis, com os respectivos 
empenhos, do Ver. Pedro da Fonseca; 070 - Encaminhar uma relação da demanda 
reprimida de exames e consultas, do Ver. Paulo Arouca Sobreira; 071 – Prestar informações 
acerca do Banco do Povo, como: se está em pleno funcionamento, dias e horários e se não,  
qual motivo, se as atividades estão interrompidas,  qual a data prevista para reabertura e, se 
em pleno funcionamento, quem é o responsável e qual é o local de atendimento, do Ver. 
Agnaldo Bueno; e 069/09 – Solicitando às Polícias Civil e Militar, bem como ao Conselho 
Tutelar, para que enviem relação das ocorrências registradas pelas escolas deste município, 
relativas às brigas de alunos nas dependências internas e em frente às unidades escolares, 
neste ano letivo, constando nome da escola, data e tipo de ocorrência, medidas adotadas 
com sua referida data, do Ver. Claudinei José de Oliveira; – desps.: Aprovados, encaminhe-
se;    INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 182 - Viabilizar junto à 
Empresa Bandeirante Energias do Brasil, a colocação de iluminação pública na altura do Nº 
100 da Estrada Antonio Almeida, Bairro do Bracaiá, do Ver. Claudinei José de Oliveira; 186 
– Determinar estudos objetivando a construção de duas rotatórias na Estrada Mogi-
Salesópolis com acesso ao Distrito dos Remédios, sendo uma através  da  Rua  Ferdinando 
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Jungers e outra da Rua São João; 187 – Determinar à Secretaria Municipal de Esporte e 
Lazer, abrir o Centro Comunitário da Vila Bragança às 08:30  e não às 11:30 horas, como 
vem ocorrendo, ambas do Ver. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá; 188 – Determinar ao 
Setor  de  Obras  ou  viabilizar  junto  à  EMTU,  a construção de um abrigo no ponto de 
ônibus localizado na Praça Antonio de Souza Prado, Distrito dos Remédios, dos Vers. 
Sérgio Aparecido Feliciano de Sá e Angelino Rodrigues; 190 - Determinar ao Setor de 
Obras, construir um abrigo no ponto de parada do Transporte Escolar do Bairro do Pico 
Agudo, especificamente,  em frente ao antigo Restaurante Duplo M, do Ver. Pedro da 
Fonseca; 191 - Determinar ao Setor de Obras, liberar a Quadra de Esportes do Distrito dos 
Remédios, localizada atrás da EMEF Ernesto Ardachinikoff para utilização dos alunos da 
referida unidade escolar, dos Vers. Angelino Rodrigues e Sérgio Aparecido Feliciano de Sá; 
192 - Determinar ao setor competente, fiscalizar e adotar as medidas necessárias para 
proibir o comércio de produtos piratas nas festas religiosas e públicas, além da tradicional 
“Feira de Quinta de Mês” desta cidade;  193 - Determinar ao Setor de Obras, realizar a 
limpeza e capina do acesso às propriedades circunvizinhas à do Sr. “Dito Siqueira”, no 
Bairro da Grama;  194 - Determinar ao setor competente, construir um abrigo e colocar 
luminária no ponto de parada do transporte escolar localizado na bifurcação da Estrada da 
Usina com a “entrada dos Cardoso”, todas do Ver. Claudinei José de Oliveira; 195 - 
Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, solicitando a poda das árvores 
ao longo da Estrada do Bairro do Pico Agudo, do Ver. Paulo Arouca Sobreira; e 189/09 – 
Solicitando aos Diretores das Escolas Estaduais desta cidade, para que adotem as 
providências necessárias junto à Secretaria Estadual de Educação para implantação do 
Plano de Combate à Violência com a instalação de 11 mil câmeras de monitoramento, do 
Ver. Pedro da Fonseca – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente; OFÍCIO Nº 3320/09 
do Deputado Estadual Carlinhos Almeida, encaminhando cópia do Requerimento Nº 1107 
do Deputado Estadual Estevam Galvão, registrando voto de congratulações com a 
população da Região do Alto Tietê, pela fundação da Associação das Câmaras de 
Vereadores do Alto Tietê – ACAT, instituída em 26 de março de 2009; CONVITE da EMEF 
Mestra Henriqueta para sua Festa Junina, a realizar-se no dia seis de junho, a partir das 
dezenove horas  - desps.:  Arquive-se,  Plenário ciente.  Terminada a leitura, o Sr. 
Presidente concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. PAULO AROUCA 
SOBREIRA iniciou cumprimentando as Vereadoras Santabranquenses, presentes nesta 
sessão e, em seguida, justificou oralmente seu Requerimento Nº 70, enfatizando que a 
demora na marcação de exames impossibilita ao médico, fechar o quadro clínico dos 
pacientes, portanto, prejudica o tratamento e até a cura da doença. Enfatizou que a 
demanda local já é um problema na Área de Saúde, mas, é agravada pelo atendimento aos 
pacientes vindos de cidades vizinhas como Paraibuna e Biritiba Mirim. Informou que 
Salesópolis conta com sessenta e quatro médicos que atendem no Distrito dos Remédios e 
Posto de Saúde local, além da Santa Casa e Ambulatório de Especialidades. Esclareceu 
que, face ao alto índice de desemprego no País, a demanda do SUS – Sistema Único de 
Saúde é grande, todavia, é necessário que os Vereadores se unam para conseguir maior 
número de vagas para consultas e exames junto à Secretaria Estadual de Saúde, pois há 
muitos   pacientes   para   poucas  vagas.  Citou  como  exemplo  o  exame  de  ressonância   
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magnética, em que há apenas quatro vagas por mês e uma fila de oitenta necessitados, 
situação que se repete com as consultas na Especialidade de Neurologia, cujos pacientes 
estão sendo informados de que haverá vagas somente no mês de Agosto. Ressaltou não 
culpar ninguém pela situação, mas todos devem reconhecer o problema e encontrar 
mecanismos junto à Secretaria Estadual de Saúde, já que o município não tem condições 
de fazer contratação direta. Também informou que há dificuldades em trazer para 
Salesópolis, médicos nas especialidades de Neurologia e Cardiologia entre outras, porque 
todos eles recebem salários superiores em outros municípios da região. Sugeriu que os 
Vereadores conversem com o Sr. Prefeito Municipal e Secretária Municipal de Saúde para 
que também se empenhem no objetivo de ampliar o número de vagas, contudo, disse 
reconhecer que Salesópolis ainda está em melhores condições se comparada a diversos 
outros municípios. Por fim, também justificou sua Indicação Nº 195, esclarecendo que a 
apresentou porque a fiação elétrica está sendo danificada pelas árvores que cresceram 
demais, causando a interrupção no fornecimento de energia elétrica com suas 
conseqüências e prejuízos, além de comprometer a visibilidade dos motoristas na citada 
estrada. O SR. PRESIDENTE também lamentou a demora no atendimento médico, 
contudo, pagando pela consulta o atendimento é imediato, desconsiderando a necessidade 
do paciente e considerando “só bolso”. Concordou com a necessidade de ampliar o número 
de médicos, mas lembrou que a própria Secretária Municipal de Saúde, em reunião nesta 
Casa de Leis, disse que para isto será necessário melhorar o salário deles. Lembrou que 
esta mesma justificativa é dada quando são apresentados os problemas nas áreas de 
segurança e educação, esta última que, inclusive, já enfrentou problemas com a falta de 
merenda. Por fim, concluiu que, diante destes fatos, este município está quase falido. 
Prosseguindo com a ordem de inscrição, concedeu a palavra ao VER. CLAUDINEI JOSÉ 
DE OLIVEIRA que iniciou cumprimentando as Vereadoras do município vizinho de Santa 
Branca e disse que, nesta data, poderia até dizer que esta Casa de Leis conta com dez 
Vereadores, já que a Vereadora Mônica é desta cidade. Justificou oralmente seu 
Requerimento Nº 69, esclarecendo que o assunto foi pauta da reunião com o comando local 
e regional da Polícia Militar, realizada na semana passada. Disse que, naquela reunião, a 
Polícia Militar esclareceu que, diariamente, policiais passam pelas escolas do município, 
onde assinam um livro de presença, os quais devem ser informados sobre os problemas e 
não são. Lembrou que estes casos também devem ser levados ao conhecimento do 
Conselho Tutelar, motivo dos questionamentos feitos acerca do registro de Boletins de 
Ocorrência e das medidas adotadas pelos envolvidos. Enfatizou que as brigas, ainda que 
ocorridas em frente as unidades escolares, certamente são planejadas dentro dela, 
portanto, necessário também cobrar atitude da Diretoria Regional de Ensino. Interrompeu 
sua manifestação para registrar a chegada do Diretor de Cultura do município de Biritiba 
Mirim e, prosseguindo, referiu-se à Indicação Nº 192, dizendo que a apresentou porque tem 
recebido muitas reclamações relativas às crescentes vendas de CD’s e DVD’s piratas neste 
município. Acredita que a Prefeitura Municipal, expedidora do alvará para os feirantes, deve 
fiscalizar esta venda ilegal, atendendo os reclamos dos comerciantes locais que pagam 
impostos e geram empregos, os maiores prejudicados com esta concorrência desleal. Disse 
que, conforme manifestação do Nobre Edil Paulo, acerca da Área de Saúde, acredita que 
todos  os  Vereadores  devem  se  reunir  com  a  equipe da referida pasta para definir o que 
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realmente se pretende para Salesópolis, reconhecendo que não se atingirá os cem por 
cento, mas, que também não pode aceitar apenas dez por cento do que seria ideal. Quanto 
às especialidades médicas, o orador falou que não deveriam ser tratadas no Posto de 
Saúde, ao qual se reserva aos serviços de vacinação, pesagem, acompanhamento de 
gestantes ou pré-natal e outros trabalhos preventivos. Quanto às especialidades médicas, 
estas devem ser tratadas em uma unidade ou centro de atendimento separadamente, ou 
através de um convênio firmado entre a Prefeitura Municipal e a Santa Casa de Misericórdia 
Frederico Ozanan, lembrando que Cardiologia e Neurologia são duas das especialidades 
mais procuradas. Disse que a falta ou demora no atendimento está fazendo com que muitas 
pessoas enfrentem dificuldades no processo de aposentadoria, já que os médicos não 
entregam a necessária carta para iniciar o processo. Além da falta de médicos 
especializados, o orador lembrou a dificuldade para agendar exames,  como ressonância 
magnética e outros, entretanto, lembrou que, no ano passado, com apoio do Deputado 
Federal Valdemar Costa Neto, conseguiu a liberação de um aparelho de ultra-sonografia 
que não é utilizado para todos os exames,  devido à falta de técnico especializado. 
Ressaltou que este é mais um problema para ser discutido junto ao Sr. Prefeito Municipal,  
que foi Secretário Municipal de Saúde gestão anterior, bem como com a atual Secretária 
Municipal de Saúde, esposa do atual Vice-Prefeito Municipal, Médico e Diretor Clínico da 
Santa Casa local, e demais Vereadores para,  juntos, formarem uma equipe para definir o 
que se pretende e quanto o município tem disponível para a Área de Saúde. Prosseguindo, 
disse considerar absurdas as filas encontradas em frente ao Posto de Saúde desta cidade,  
que é tão pequena, situação que poderia ser evitada com medidas como o agendamento 
antecipado, distribuição de senha e outras. Quanto aos médicos do Estado, enfatizou a 
necessidade de todos empenharem-se junto aos Deputados Estaduais, os quais já devem 
estar procurando os Vereadores, solicitando apoio para as próximas eleições. Alertou, 
contudo, que todos os pedidos devem ser encaminhados até setembro próximo, já que o 
período eleitoral que se aproxima impossibilita ao Estado a liberação de recursos, 
lembrando ainda que tais pedidos serão válidos para os próximos quatro anos. Finalizou 
parabenizando o Vereador Paulo e colocou-se à sua disposição para juntos encontrarem 
uma solução que melhore o atendimento na área de saúde, como por exemplo, a definição 
de quais serão os atendimentos realizados no Posto de Saúde, Unidade Básica, Santa Casa 
e Ambulatório. O VER. AGNALDO BUENO iniciou justificando oralmente seu Requerimento 
Nº 71, acrescentando que muitas pessoas o procuraram, reclamando a dificuldade de 
acesso ao Banco do Povo, informando que sua localização inibe os interessados por estar 
anexo ao Gabinete do Prefeito Municipal, encontrando-se sempre fechado e, portanto, 
gerando questionamentos acerca da sua possível reabertura e horários de funcionamento.  
Finalizando, justificou seu Projeto de Lei Nº 07, lendo-o na íntegra.  Não havendo mais 
oradores inscritos, o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA e, conforme pauta 
anunciada na última sessão,  colocou em única discussão o PROJETO DE LEI Nº 001/09  
(Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da  Lei  Orçamentária  para  o  exercício  de  
2010,   e  dá  outras providências),  de  autoria  do do Poder Executivo, lembrando que este 
projeto estava previsto para ser discutido e votado na sessão anterior e,  a  pedido  do  Ver.  
Paulo Arouca Sobreira, Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento deste Legislativo 
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sua, deliberação foi adiada para esta sessão. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA 
disse que, conforme a Constituição Federal, este projeto não pode ser rejeitado, portanto, os 
Vereadores devem aprová-lo. Acrescentou que o Poder Executivo estimou a receita do 
município em vinte e dois milhões e quinhentos mil reais, mas encaminhará ainda o Plano 
Plurianual com as devidas metas a serem seguidas pelo governo municipal, para 
deliberação desta Casa de Leis. Por fim, esclareceu que a LDO - Lei de Diretrizes 
Orçamentárias é um pré-orçamento do que será enviado a esta Casa de Leis para 
deliberação.  Ninguém mais se manifestando, foi a referida matéria submetida à votação, 
sendo aprovada por unanimidade. Não havendo mais pauta a ser tratada na presente 
Ordem do Dia, o Sr. Presidente passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL e, conforme 
livro de inscrição, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. SEBASTIÃO 
RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR comentou que, na última reunião do CODIVAP foi 
discutida a construção do presídio em Mogi das Cruzes, e todos demonstraram 
preocupação, especialmente, os representantes dos municípios vizinhos. Disse que, se 
referida construção se efetivar, será prejudicial para a região mas, especialmente, para 
Salesópolis e Biritiba Mirim, motivo pelo qual sugeriu aos Vereadores deste município e do 
vizinho Biritiba Mirim que se unam aos de Mogi das Cruzes para impedir este projeto, pois 
acredita que ele significa um retrocesso para a região. Dirigindo-se ao Sr. Presidente, 
sugeriu a elaboração de um documento de apoio aos Vereadores Mogianos, bem como de 
igual teor a ser encaminhado aos órgãos competentes, como o Governo do Estado, 
Secretário Estadual de Segurança Pública, Prefeitura e Câmara Municipal de Mogi das 
Cruzes, sempre no sentido de repudiar a construção no Bairro do Cocuera, localizado na 
Estrada Mogi-Salesópolis. Comentou que, em resposta ao seu questionamento acerca da 
obra de recapeamento da rotatória, localizada em frente a Praça dos Expedicionários, na 
entrada desta cidade,  o Prefeito Adilson esclarece que já notificou a Empresa Transbahia, 
terceirizada pela Empresa GR Construções e Comércio Ltda, para retornar e concluir a obra, 
concedendo o final do mês de junho como prazo para conclusão. Também comentou que 
solicitou ao Assessor Contábil deste Legislativo, analisar a resposta do Sr. Prefeito ao seu 
Requerimento Nº 31, acerca do recolhimento de ISSQN pelas empresas Sabesp, 
Bandeirante Energias do Brasil e de telefonia em geral. Referida análise informa que não 
cabe cobrança de ISSQN à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, contudo, lembrou que 
um ex-Vereador estava estudando a possibilidade de cobrar desta empresa, o posteamento 
em terrenos públicos, prática já adotada em outros municípios. Ainda sobre essa empresa, 
embora reconhecendo seu apoio a alguns projetos sociais, julgou necessário comparar se o 
valor do apoio é significativo ou fica abaixo do que seria a contribuição pelo posteamento. 
Declarou que pretende prosseguir nesta investigação devido à má prestação dos serviços 
pela referida empresa concessionária de energia elétrica, informando que este assunto 
também foi uma das pautas da reunião do CODIVAP, onde também foi tratada a 
importância de considerar o que realmente é mais vantajoso. Quanto à Sabesp, o Assessor 
Contábil esclareceu que a Constituição Federal, em seu Artigo 156, define a competência do 
município para instituição de tributos e, no Parágrafo 2º do seu Artigo 50, assegura a 
imunidade às autarquias, ou seja, também é isenta de ISSQN. E, no tocante à Empresa de 
Telefonia,  disse que o mesmo assessor informou que se exige definição de atividades meio 
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para se obter a atividade fim, entretanto, existe legislação específica tramitando, para 
possível cobrança de ISSQN tanto para telefonia celular quanto para Internet e afins. O 
orador concluiu que, conforme análise do Assessor Contábil, por enquanto, somente a 
Empresa Bandeirante Energias do Brasil poderá contribuir com este município.  O VER. 
PAULO AROUCA SOBREIRA, reportando-se à manifestação do orador que o antecedeu, 
acerca da implantação de um Presídio no Bairro do Cocuera, em Mogi das Cruzes, 
questionou se os órgãos responsáveis e que definiram o local, mapearam a área e 
consideraram sua proximidade com cidades estâncias turísticas. Disse acreditar que, aos 
encarregados pelas questões de segurança, como delegados, juízes e outros, falte 
entendimento para as questões de zoneamento antes de definir algumas questões, como 
por exemplo, a instalação de um presídio tão próximo a uma cidade-estância. Apoiou o Ver. 
Claudinei quando sugeriu que os Vereadores se unam e busquem solução para este 
problema junto aos Deputados Estaduais que representam, lembrando que os Vereadores 
trabalham para eles, gratuitamente. Por outro lado, lembrou que ninguém elege juiz, 
procurador ou ocupantes de outros cargos que têm o poder de definir área para construção 
de presídio e, se fosse o caso, poderia cobrar deles a justificativa desta proximidade. No 
tocante à saúde, o orador disse que, além da falta de Cardiologista, há outras carências tão 
importantes quanto, mas é necessário buscar solução, assim como o é para o uso parcial do 
equipamento de ultra-som, mencionado pelo Nobre Par Claudinei. Neste momento, o Sr. 
Presidente interrompeu o orador,  advertindo-o de que a matéria que se referia já foi 
esgotada na fase do Expediente, e o orador, acatando,  concluiu sua manifestação. A 
VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE alertou que a torre de celular, localizada no 
Bairro da Barra está desligada,  há mais de um mês, portanto, sem a luz de alerta acesa 
que objetiva evitar os riscos inerentes à rota de aviões, como é o caso desta cidade. 
Referindo-se ao Córrego Padre Manoel, disse que sua limpeza é de necessidade urgente e 
vem sendo alvo de inúmero pedidos, desde a gestão anterior. Lembrou que a sujeira 
favorece a proliferação de bichos peçonhentos, tanto que um morador das vizinhanças 
encontrou uma cobra dentro de sua casa, expondo seus filhos pequenos à sérios riscos. 
Clamou “por favor”, vária vezes, para que se faça a limpeza, questionando em seguida: “Se 
a Administração Municipal não pode fazer uma limpeza, o que poderá fazer então?”, 
acrescentando que é um serviço rápido que pode evitar ataque de vários bichos à 
vizinhança. Desculpou-se pela ausência na reunião que aconteceu, nesta Casa de Leis, na 
última sexta-feira, com representantes do Sindicato dos Funcionários Públicos,  pois esteve 
enferma e sem voz. Parabenizou os atores do Grupo de Teatro Salé Trupe pela 
apresentação da Peça – Pescadores, apresentada no último sábado que, segundo 
comentários, foi brilhante. Declarou-se feliz em saber que estão surgindo artistas nesta 
cidade e finalizou agradecendo aqueles que trazem alegria para a população. O VER. 
CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA iniciou informando os Nobres Pares que, no dia seguinte 
a esta sessão, aconteceria a reunião com os membros da Comissão Fundiária do município, 
às quinze horas, nesta Casa de Leis. Esclareceu que na reunião, marcada pelo Sr. Prefeito 
Municipal em atendimento a um pedido que apresentou, seriam discutidos assuntos 
relativos ao Programa – Cidade Legal e aos loteamentos irregulares desta cidade. Ressaltou 
que referido programa vem sendo alvo de empenho do governo  municipal  desde  a  gestão 
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anterior e, se não for o melhor, deve ser tratado com prioridade e continuado pela atual 
gestão,  porque é a alternativa para atender os munícipes mais carentes. Aliado a este 
programa, disse que também será realizado o cadastramento dos loteamentos irregulares 
para que sejam entregues as escrituras aos moradores destas áreas. Enfatizou que 
Salesópolis não sofreu invasão de terras, apenas enfrenta os impositivos da Lei de Proteção 
dos Mananciais que não dá o direito de moradia aos salesopolenses. Acentuou a 
importância desta reunião, motivo pelo qual a requereu ao Prefeito Adilson, esperando 
solucionar o caso de alguns loteamentos irregulares e assim, abrir precedente para outros. 
Informou que também fez um documento, solicitando informações acerca da construção do 
novo Cemitério e, muito embora já sabia que o DAEE realizou a sondagem no município, o 
Sr. Prefeito informou que no prazo de dez dias, o Departamento de Meio Ambiente da 
Prefeitura Municipal buscaria o licenciamento ambiental unificado junto à Cetesb. 
Prosseguindo, disse que, se em dez dias isso se efetivar, será definida a área e faltará 
apenas a assinatura do proprietário da área, no termo já elaborado, em que reconhece sua 
dívida com o município, para resolver o problema do Cemitério,  uma preocupação e luta 
antiga. Disse então que basta o Sr. Narciso Miguel Filho cumprir com sua parte, assinando o 
citado termo,  já que a sondagem do local foi feita. Ressaltou que tais procedimentos 
demonstram que alguns problemas antigos começam a ser resolvidos, resultado de luta de 
gestões anteriores que tiveram continuidade pelas gestões seguintes. Com isto, o orador 
lembrou que os Vereadores são agentes da política pública, portanto, agentes do povo, 
cujas vagas são ocupadas no momento por eles, mas os ocupantes são renovados sempre, 
assim como ocorre na Prefeitura Municipal, com os cargos de Prefeito, Secretários ou 
Diretores, esperando então, que o Departamento Jurídico Municipal vá atrás daquele 
cidadão, para que pague seus impostos pendentes durante muitos anos, cujo montante é 
superior a setenta mil reais, na forma de transferência da propriedade onde será construído 
o Cemitério Municipal. Entretanto, registrou que, ao contrário dele, muitos salesopolenses 
deixaram até de comer para manter seus impostos pagos. Quanto à segurança pública, 
outra área problemática do Estado, disse que o Governador José Serra, ao perceber a falta 
de pessoal na Capital, transfere-os do interior e vice-versa quando percebe a falta no 
interior, não resolvendo o problema, apenas maquiando-o. O orador lamentou esta atitude 
para Salesópolis que, além de ser uma estância turística, tem uma grande e crescente área 
e população mas, o contingente policial se mantém igual há vinte anos. Disse ainda que, na 
recente reunião realizada com representantes das Polícias Militar e Civil, nesta Casa de 
Leis, eles colocaram que não há ocorrências registradas nesta cidade, mas, o orador 
questionou onde tais registros serão feitos na rua, “on line”, já que falta funcionários, 
portanto, necessário cobrar mais dos seus superiores para mudar esta realidade. 
Acrescentou que uma situação vergonhosa para esta cidade é não contar com Ronda 
Escolar Militar,  à exemplo de cidades vizinhas como Biritiba Mirim, para coibir alguns fatos. 
Lamentou ainda que, verificando o quadro da Polícia Militar de Salesópolis, não consta a 
Ronda Escolar, mais um grave motivo para cobrar atitude dos superiores da Área de 
Segurança Pública para incorporar este serviço na Polícia Militar local de Salesópolis e 
depois lutar pela sua efetivação. Disse que os Vereadores são os políticos mais próximos da 
população, portanto, os  primeiros  a  serem  cobrados,  estes  cobram  do  Prefeito  Prefeito  
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Municipal, a quem cabe executar,e este deve unir forças para cobrar os Deputados 
Estaduais que, por sua vez, devem cobrar do Governador do Estado. Ainda nas questões de 
segurança, questionou como o Estado pretende implantar um cadeião na região se faltam 
policiais, e como implantar a ronda rural, se também faltam policiais para a área central. 
Esclareceu que para estas cobranças não há prazo, devido ao período eleitoral, portanto a 
cobrança deve ser ostensiva. Reportando-se à reunião realizada na última sexta-feira, com 
representantes do Sindicato dos Funcionários Públicos, disse que foi uma excelente 
oportunidade para saber qual a atuação daquela associação e o que vem desenvolvendo de 
fato. Disse que naquela reunião concluiu que referido sindicato está atuante, mas ressaltou 
que os Vereadores devem se unir a eles para resolver várias questões, como por exemplo, 
a situação de funcionários da Secretaria Municipal de Educação, transferidos para outras 
áreas, mas ainda recebendo seus salários com recursos do FUNDEB, situação que 
caracteriza crime em que a Secretária Municipal de Educação responde solidariamente ao 
Prefeito Municipal. Lembrou que as transferências de funcionários desmotiva a tropa 
municipal e alertou que, se esta tropa parar, não adiantará equipamentos bons e novos, 
portanto, todos devem lutar para evitar tais fatos. Comentou que nesta reunião também 
foram discutidas medidas para tratamento dos funcionários que enfrentam problemas com 
alcoolismo e trabalham totalmente alcoolizados. Enfatizou a importância de iniciar 
programas de tratamento, pois não se pode punir estes funcionários mas, por outro lado, 
eles estão expostos à sérios riscos de vida, inclusive de sofrer um enfarte ou outros 
acidentes. Também na mesma reunião, os Vereadores cobraram o Plano de Carreira para 
evitar apadrinhamento de funcionários e o Adicional de Insalubridade para merendeiras, 
auxiliares de merendeiras e outros cargos que têm este direito legal. Falou que, atendendo a 
cobrança de diversos munícipes, esteve no terreno vizinho às escolas do Jardim Nídia, onde 
fotografou algumas situações que pretende expor aos demais Pares, citando como exemplo, 
a existência de pedaços de vaso sanitário e outros, e de um buraco na frente do portão, 
problema que poderia ser solucionado com rapidez e atender aquela escola de crianças e 
jovens. Contou ainda que no citado terreno também existe um banheiro biológico 
abandonado, o qual deveria ser até mesmo demolido à servir para outras práticas que não 
sejam a satisfação das necessidades fisiológicas. Por fim, disse esperar que o Diretor 
Municipal, presente nesta sessão, leve estes casos adiante para solucioná-los, inclusive 
convidando o Prefeito Adilson para visitar o local, sensibilizando-o, evitando assim que os 
Vereadores apresentem Indicações e Requerimentos. O VER. AGNALDO BUENO saudou o 
Sr. Reginaldo, assessor da Deputada Federal Janete Pietá,  registrando o belíssimo trabalho 
que ele vem desenvolvendo na região e, especialmente, nesta cidade. Prosseguindo, 
informou que, através das bases políticas do seu partido – PT, está agendando reuniões 
técnicas com representantes da Petrobrás, no objetivo de apresentar reivindicações para 
receber “royalty” daquela empresa, em razão de Salesópolis contar, em seu território, com a 
passagem de oleoduto. Disse que o ensejo maior é o pagamento financeiro, à exemplo de 
outras cidades da região  e,  finalizando,   informou  que  também  esteve  em  Suzano,  no  
último  sábado, representando esta cidade na 2ª Conferência Nacional de Igualdade Racial. 
O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES lamentou não poder participar da reunião 
realizada com representantes do Sindicato dos Funcionários Públicos, na última  sexta-feira,  
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pois sempre cobrou do Prefeito Municipal algumas medidas para garantir melhores 
condições aos funcionários da Prefeitura Municipal, declarando ainda que não concorda 
com favorecimento a alguns em prejuízo de outros. Garantiu que, enquanto o Plano de 
Carreira não for encaminhado para esta Casa de Leis, em benefício de todos e tratando-os 
igualitariamente, estará na tribuna reivindicando e, não vendo resultados, adotará outras 
medidas. Quanto aos problemas de alcoolismo enfrentado por alguns funcionários públicos, 
disse que esteve conversando com um Vereador na Câmara Municipal de Poá, o qual lhe 
informou haver uma equipe naquela cidade que desenvolve um trabalho voltado ao 
dependentes de álcool e outras drogas. Aproveitou para conversar com alguns membros da 
equipe e soube que o maior problema enfrentado refere-se à falta de recursos financeiros 
para manter o trabalho e que esperam o envolvimento da ACAT e AMAT para firmar 
convênio, a fim de subsidiar os custos. Acrescentou que, muito embora todos reconheçam 
que se trata de doença, que necessita de tratamento e que alguns queiram se tratar, o custo 
do tratamento particular é muito alto e, muitos dos envolvidos não têm condições, 
necessitando deste convênio para o tratamento público e gratuito. Informou que a maioria 
dos tratamentos custam, em média, um salário mínimo mensal mas, a maioria não dispõe 
deste valor, dependendo de um convênio como o proposto. Com relação às questões de 
segurança pública, o orador disse que é engraçada a situação, porque sempre que os 
Vereadores requerem melhorias, como o aumento de efetivo policial, a resposta do 
Comandante Regional ou do Secretário Estadual de Segurança, é a mesma, ou seja, que 
Salesópolis não tem índice, então questiona porque não constroem o Presídio ou Cadeião 
na Zona Leste da Capital, onde eles dizem que há altos índices de ocorrência e que 
acontecem dez ou vinte mortes por fim de semana. Lamentou a possibilidade da construção 
do Presídio nesta região, dizendo que para beneficiar Salesópolis não há como, apenas 
para liberar obras prejudiciais, enquanto que medidas para garantir melhor segurança vão 
apenas para outras cidades. Questionou ainda se para Salesópolis ser beneficiada terá que 
apresentar altos índices de mortes e acidentes,  entre outros,  e sugeriu que o Cadeião seja 
construído próximo de onde ocorrem as barbaridades. Quanto à informação do Colega 
Claudinei, de que não há Ronda Escolar neste município, o orador acrescentou que o 
Comandante também informou na reunião que Salesópolis sequer conta com um Programa 
de Combate às Drogas, como o PROERD, o que demonstra o total abandono deste 
município pelo Estado. Disse que tem sido cobrado pelos moradores do Bairro Totozinho 
Cardoso, com relação às providências para tampar uma valeta que prejudica o trânsito e até 
mesmo o transporte escolar, lamentando que para minimizar o problema, bastaria a 
colocação de entulho no local que dista, no máximo, um quilômetro apenas da área central. 
Lembrou que, há um mês, o Sr. Prefeito Municipal esteve nesta Casa de Leis, informando 
que conseguiu duzentos metros de raspa de asfalto, mas lamenta que não tenha 
conseguido encaminhar apenas dois caminhões para solucionar os problemas enfrentados 
nas estradas municipais. Disse que, ao usar a tribuna para apresentar estas e outras 
reclamações, algumas pessoas acham ruim e ainda dizem que  ele (o orador) faz  críticas  
por pequenas coisas, mas, se não se resolvem as pequenas coisas, para as quais bastam 
um caminhão de entulho, como serão resolvidas as grandes. Prosseguindo, disse ainda que 
são   problemas  pequenos,  mas  não  dá  para um  Vereador  ficar  quieto, pois,  se fossem  
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resolvidos, evitaria usar a tribuna para criticar estes casos de solução tão fácil. Parabenizou 
o Grupo de Teatro Salé Trupe e seu Diretor Beto Bento, pela bela apresentação da Peça – 
Os Pescadores, no último sábado, a qual esteve com sua família prestigiando. Disse que o 
município deveria apoiar mais este tipo de evento, já que os Vereadores aprovaram o 
Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, onde consta que as entidades têm direito à 
cento e vinte mil reais e, embora solicitem, a resposta é sempre a mesma,  de que não há 
disponibilidade. Lamentou que entidades sérias deste município, que realizam um trabalho 
voltado à educação, ao esporte, e o mais importante, fiscalizando o aluno, punindo e 
orientando para que levem à sério os estudos, não contem com apoio da Prefeitura 
Municipal. Por fim, disse que os Vereadores apóiam o recurso, mas o benefício fica apenas 
no papel. Usando da palavra como Líder de Bancada, o VER. AGNALDO BUENO disse 
que, nesta sessão, falou-se bastante sobre a Área de Saúde, portanto, aproveitou para 
informar que o Deputado Estadual Fausto Figueira foi eleito Presidente da Comissão 
Permanente de Saúde e Higiene da Assembléia Legislativa, para o biênio 2009-2010. 
Enfatizou a importância de ter aquele deputado como presidente de tão importante 
comissão, cuja atribuição é analisar proposições e políticas na área de saúde, defesa, 
assistência e educação sanitária do Estado de São Paulo, além de realizar audiência e 
convocar assuntos relativos à área. Acrescentou que cabe ainda à citada comissão, avaliar 
a atuação da Secretaria Estadual de Saúde e promover estudos sobre os problemas 
pertinentes. Finalizou declarando estar certo de que o Deputado Estadual Fausto Figueira 
estará à disposição do município para o que for preciso. Retomando com a ordem de 
inscrição, passando a presidência ao Vice-Presidente, Ver. Sebastião Rodrigues de Campos 
Júnior, o VER. PEDRO DA FONSECA informou que, em reunião da ACAT, na última quinta-
feira, uma das pautas foi o tratamento de pessoas envolvidas com alcoolismo e drogas, já 
citado pelo Nobre Par Vanderlon.  Acrescentou que, no próximo dia dez, às dezesseis 
horas, haverá uma reunião com o Secretário Estadual de Saúde, Dr. Barradas, para discutir 
a implantação de uma Clínica de Recuperação para Dependentes Químicos nesta região. 
Concluiu ressaltando que esta Casa vem pleiteando este benefício e todos os Vereadores 
devem se empenhar, valorizando ainda esta iniciativa que demonstra que, enquanto alguns 
estão com intenções de trazer Cadeiões e Lixões para a região, há outros preocupados com 
grandes benefícios como a citada clínica. Também informou que outra pauta daquela 
mesma reunião, foi o andamento de estudo para instalação de uma Unidade do Corpo de 
Bombeiros na região, possivelmente no Distrito dos Remédios ou Barragem de Ponte Nova, 
localização estratégica para atender tanto Salesópolis quanto Biritiba Mirim e Guararema. 
Por fim, enfatizou a importância desta unidade, com a qual ampliará o número de pessoal 
na área de segurança da cidade, especialmente, nos arredores do Distrito dos Remédios, 
onde aumentou o número de ocorrências policiais. 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 1º de Junho de 2009. 
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