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ATA DA 15ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 08 de Junho de 2009 - 1º Período da 15ª Legislatura. Aos
oito dias do mês de Junho do ano dois mil e nove, no edifício sede deste Poder Legislativo,
realizou-se a Décima Quinta 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. 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 1048 e 1042/09
do Poder Executivo, encaminhando, respectivamente, os PROJETOS DE LEI Nºs 008
(Autoriza a Prefeitura Municipal de Salesópolis a celebrar Convênio com o Estado de São
Paulo, por intermédio da Secretaria Estadual da Educação, objetivando aplicação do
SARESP nas escolas municipais) – desp.: Às Comissões de Justiça e Redação, de Obras,
Serviço Público, Educação e Saúde, e de Finanças e Orçamento; e 009/09 (Dispõe sobre a
ampliação da licença maternidade e da licença paternidade dos servidores/funcionários
públicos da Estância Turística de Salesópolis e dá outras providências) – desp.: Aguarde-se
os pareceres das comissões competentes; OFÍCIO Nº 399/09 do Poder Executivo,
encaminhando os Balancetes e Empenhos dos meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril
de 2009, através de mídia digital, CD-Rom – desp.:- À Comissão de Finanças e Orçamento
e arquivo junto ao Processo CM Nº 236/09 pertinente aos balancetes; REQUERIMENTOS
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 072 – Informar qual o recurso disponível para
iniciar as obras de reforma do Posto de Saúde do Distrito dos Remédios, data prevista para
seu início e quais efetivamente serão as ampliações, do Ver. Sérgio Aparecido Feliciano de
Sá; 073 - Informar qual a data prevista para início e conclusão da reforma do prédio da
Creche Municipal, empresa responsável e medidas que estão sendo adotadas para proteger
referido prédio de invasão e depredação; 074 - Informar quem são os funcionários que
possuem as chaves do prédio e sala da Administração Municipal, alvo de furtos; setores que
funcionam no referido prédio; se conta com monitoramento por câmeras; se há pessoas que
não são funcionários utilizando as salas e acessando o prédio e por que o BO foi elaborado
somente após cinco dias, e não no dia da ocorrência – 26 de maio de 2009; 075 - Informar
qual funcionário da Prefeitura Municipal foi designado para acompanhar e fiscalizar as obras
públicas desta cidade, todas do Ver. Claudinei José de Oliveira; 076 - Informar quais
medidas estão sendo adotadas para solucionar o problema do desnível do aterro, no Bairro
do Aterrado, que dificulta a piracema, e a data prevista para sua total conclusão, do Ver.
Pedro da Fonseca – desps.: Aprovados, encaminhe-se; MOÇÃO Nº 004 – DE APOIO aos
trabalhos da Comissão Especial de Vereadores da Câmara Municipal de Mogi das
Cruzes/SP, composta pelos Nobres Vereadores: Jolindo Rennó (Presidente), Expedito
Ubiratan Tobias e Geraldo Tomaz Augusto, cujo objetivo é promover ampla discussão sobre
o projeto de instalação de um Centro de Progressão Penitenciária – CPP – no território
mogiano, no Bairro do Cocuera, conforme proposição apresentada pelo Governo do Estado
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de São Paulo, contrariando os mais diversos setores representativos dos moradores da
região, que são contrários à instalação desse centro penitenciário no município, do Ver.
Sebastião Rodrigues de Campos Júnior e outros – desp.: Aprovada, encaminhe-se;
INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 196 – Adotar as providências
necessárias junto ao setor municipal e demais órgãos competentes, objetivando o corte de
algumas árvores de eucalipto existentes na divisa dos sítios dos Srs. Luiz e Cláudio Codel,
localizados na Avenida Bragança, Vila Bragança, Distrito dos Remédios, dos Vers. Sérgio
Aparecido Feliciano de Sá e Angelino Rodrigues; 197 - Verificar a foto que anexa, da EMEF
do Bairro do Pico Agudo, determinando à Secretaria Municipal de Obras, realizar as obras
que se fazem necessárias naquela unidade escolar, bem como a limpeza do seu pátio, do
Ver. Vanderlon Oliveira Gomes; 199 - Interceder junto às Secretarias Municipais de
Educação e de Obras, objetivando o reparo ou troca da caixa de disjuntores que estão
queimados na EMEF São Francisco de Assis, localizada na Estrada Mogi-Salesópolis, em
frente a Carroceria União, Bairro do Alegre; 200 – Interceder junto à Empresa Bandeirante
Energias do Brasil, objetivando a instalação de braços de luz em dois postes localizados no
trecho entre os Kms. 85 e 86 da Rodovia SP-88, Bairro do Alegre, ambas do Ver. Sérgio
Aparecido Feliciano de Sá; 201 - Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do
Brasil, objetivando a colocação de uma luminária no poste Nº 60-87 do Km 79 da Rodovia
Mogi-Salesópolis, em frente ao ponto de ônibus; 202 - Interceder junto à Telefônica S/A,
objetivando a instalação de um Orelhão na esquina da Rua Licínio Cardoso do Nascimento,
em frente ao prédio Nº 51 e 61 da Vila Bragança, ambas dos Vers. Angelino Rodrigues e
Sérgio Aparecido Feliciano de Sá; 204 - Determinar a colocação de uma grade na Rua da
Caixa D’Água, paralela à Rua 28 de Fevereiro, próximo à residência do Sr. João Cândido,
sogro do “Batata”; 205 – Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil,
objetivando a mudança do poste localizado na Estrada da Pedra Branca, Nº 8008 C 50,
Medidor Nº 0005374984, Instalação Nº 34830952 e poste Nº 41/142, dentro da propriedade
da Sra. Maria Aparecida Serapião, no Bairro da Pedra Branca; 206 - Interceder junto à
Telefônica S/A, objetivando a colocação de uma luminária ou “luz de alerta” na torre daquela
empresa, localizada no Bairro da Barra, todas da Verª. Deise Aparecida Corrêa Duque; 198
- Solicitando ao Deputado Estevam Galvão de Oliveira, interceder junto ao Comando Geral
da Polícia Militar do Estado de São Paulo, solicitando adotar as medidas necessárias para
inclusão de Salesópolis nos serviços de Ronda Escolar, à exemplo da maioria das cidades
do Alto Tietê, do Ver. Claudinei José de Oliveira; 203 – Solicitando à Presidência da
SABESP e ao Sr. Prefeito Municipal, estudarem a proposta de redução no percentual de
cobrança de esgoto sobre o valor cobrado pelo consumo de água dos estabelecimentos
comerciais que relaciona, conforme tabela de número de empregos, bem como isentar as
propriedades residenciais da cobrança de esgoto, compensando os munícipes pela
utilização da água de Salesópolis no abastecimento de várias cidades da Capital Paulista,
dos Vers. Claudinei José de Oliveira e Pedro da Fonseca – desps.: Encaminhe-se, lidas no
Expediente; Pareceres CJR Nº 005 com a Emenda Aditiva Nº 001/09 e CFO Nº 010/09,
ambos recomendando a aprovação do PROJETO DE LEI Nº 003/09 (Dispõe sobre a criação
do Conselho Municipal de Esportes e Lazer e o Fundo Municipal de Esportes e Lazer e dá
outras providências), de autoria do Poder Executivo – desp.: Aprovado como peça acessória
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OFÍCIOS: da Secretária Municipal de Educação - convidando para uma reunião no próximo
dia nove, às dezoito horas, na sede daquela secretaria, a fim de tratar de assuntos
relacionados ao Plano Municipal de Educação, previsto como uma meta no PAR – Plano
de Ações Articuladas; Nº CT K 04/2009 da Telefônica S/A - informando as previsões para o
ano de 2009 do Plano Geral de Metas para Universalização do STFC – Serviço Telefônico
Fixo Comunitário; da Associação dos Taxistas Autônomos da Estância Turística de
Salesópolis – encaminhando cópia do Ofício endereçado ao Sr. Prefeito Municipal
requerendo providências contra a empresa Condor, por irregularidades praticadas no
transporte de escolares, realizando no mesmo veículo o transporte de passageiros avulsos,
o que é vedado no contrato celebrado com a Administração Pública, colocando os escolares
a mercê de pessoas desconhecidas e prejudicando os serviços dos taxistas de Salesópolis;
COMUNICADOS sobre a liberação de recursos: 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 05/2009; no valor de R$ 22.520,75 para Pagamento de PAB
Fixo – competência 05/2009 - desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, o
Sr. Presidente concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. SEBASTIÃO
RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR iniciou declarando seu apoio à todas as proposições,
destacando o Projeto de Lei Nº 09, do Poder Executivo, alvo de reivindicações de diversos
funcionários a todos os Vereadores. Acrescentou que a ampliação da licença maternidade
atenderá a necessidade das crianças que poderão passar mais tempo com suas mães. Em
seguida, agradeceu os Nobres Pares que apoiaram sua Moção Nº 04, acreditando que com
ela, o Governador do Estado perceberá que os municípios vizinhos de Mogi das Cruzes
também são contrários à instalação do Centro de Progressão Penitenciária no Bairro
Cocuera e que todos concordam que isto significa um retrocesso para toda região. Disse
que, na semana passada, os Vereadores estiveram em reunião com o Prefeito Adilson e
diversos funcionários da Administração Municipal, discutindo problemas relativos às obras
públicas. Comentou que várias empresas ganharam licitações, começaram as obras e, logo
em seguida, as abandonaram, fato que ocorre desde a gestão passada e, após tantas
cobranças desta Casa de Leis, algumas retomaram suas obras, como o caso da rotatória da
Praça dos Expedicionários. Sugeriu ainda que a COSPES – Comissão de Obras, Serviço
Público, Educação e Saúde deste Legislativo proponha ainda a formação de uma Comissão
de Investigação, para resolver esta situação, lembrando que, conforme o Regimento Interno
desta Casa de Leis, toda obra paralisada, em período superior a quinze dias, deve ser
comunicada aos Vereadores com a devida justificativa. Acrescentou que esta situação força
a Prefeitura Municipal a, constantemente, tentar acordo com as empresas para que
concluam a obra. Entretanto, entende que, desta forma, o município fica refém das
empreiteiras, sofrendo o prejuízo das obras intermináveis com seus inevitáveis transtornos.
Disse ainda que a comissão, tanto a permanente quanto a proposta de Investigação, devem
cobrar a retomada das obras às empreiteiras, como é o caso da Creche Municipal, matéria
do Requerimento Nº 73 do Nobre Par Claudinei, cuja empresa vencedora da licitação,
colocou o material na obra e simplesmente sumiu, contudo, também não recebeu nenhum
valor por medição de obra. Ressaltou a necessidade de todos os Vereadores se atentarem
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aos fatos para conhecer os motivos das paralisações desta obra e das demais, que vêm
sendo alvos de reclamos constantes da população. Finalizando, o orador dirigiu-se ao Sr.
Presidente, requerendo que determine à COSPES buscar tais respostas e manter os
demais Vereadores informados. A VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE também
declarou seu apoio ao Projeto de Lei Nº 09, acrescentando que também é funcionária da
Prefeitura Municipal e sabe o quanto é importante para a saúde dos recém-nascidos, a
presença das mães durante os primeiros seis meses de vida dos seus filhos. Em seguida,
justificou oralmente sua Indicação Nº 204, lembrando que já apresentou este mesmo pedido
na gestão anterior, porque há uma altura de, aproximadamente, quatro metros e, diante do
trânsito daquela rua estreita, os pedestres ficam expostos, ou à atropelamento ou à queda
pela falta da grade ora solicitada. Também justificou oralmente sua Indicação Nº 205,
enfatizando que, atualmente, o poste citado fica dentro de uma propriedade particular e,
com os ventos e chuvas, corre o risco de cair sobre a casa, dada a proximidade desta. Por
fim, justificou sua Indicação Nº 206, dizendo que a apresentou porque o local é rota de
aviões e a falta da “luz de alerta” expõe todos à sérios riscos. O VER. CLAUDINEI JOSÉ
DE OLIVEIRA iniciou reportando-se ao OF Nº 04/09 da Telefônica S/A, esclarecendo que,
com o serviço citado, os Vereadores poderão cobrar a instalação de telefones públicos em
toda cidade, incluindo zona rural, denominados agora de TUP – Telefone de Uso Público.
Acrescentou que, muitas áreas rurais não podiam contar com telefone público, devido a
exigência de um número mínimo de habitantes para os instalar mas, houve uma alteração
recente que diminuiu para cem o número de habitantes exigidos, facilitando o atendimento
aos diversos pedidos de moradores rurais. Disse ainda que também será mais fácil
conseguir a instalação dos TUP’s nas escolas e museus rurais, como é o caso do Museu de
Energia Usina Parque. Prosseguindo, justificou seu Requerimento Nº 73, esclarecendo que
o apresentou porque tomou conhecimento de que o prédio da Creche Municipal está sendo
invadido, portanto, a Prefeitura Municipal deve tomar providências para evitar a depredação.
Também justificou sua Indicação Nº 203, dizendo esperar que sua proposta seja incluída no
convênio que este município firmará, em breve, com a Sabesp. Enfatizou que os munícipes,
além de pagarem caro pela água que o próprio município fornece, ainda pagam mais cem
por cento pelo tratamento do esgoto. Esclareceu ainda que nesta Indicação, propõe que a
redução do pagamento do esgoto seja proporcional ao número de empregos dos
estabelecimentos comerciais e que as residências sejam isentas. Disse que, se necessários,
os Vereadores pretendem buscar assinaturas de apoio junto à população, através de um
abaixo-assinado, porque este benefício será sentido no bolso de cada munícipe, motivo pelo
qual espera que todos os Vereadores sejam convidados a participar das reuniões de
negociação com a Sabesp. Quanto à ronda escolar, alvo da Indicação Nº 198, esclareceu
que vem solicitando apoio do Deputado Estadual Estevam Galvão porque Salesópolis não
conta, oficialmente, com este serviço tão importante. Espera que este deputado interceda e
ajude nesta conquista, sugerindo aos demais Vereadores que façam o mesmo junto aos
deputados dos seus partidos. Reportando-se ao Requerimento Nº 75, disse que várias
obras do governo anterior foram concluídas e outras iniciadas, motivo pelo qual quer saber
quem será o funcionário designado para acompanhar e fiscalizar as obras para evitar atribuir
responsabilidades indevidas. Questionou quem deu o aval de conclusão da obras de
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asfaltamento da Estrada da Petrobrás e também asfaltamento da rotatória da Praça dos
Expedicionários e, quem será responsável pelas obras da Quadra do Bairro Totozinho
Cardoso e do Parque das Nascentes do Tietê, dentre outras. Prosseguindo, justificou seu
Requerimento Nº 74, enfatizando que muitos documentos relativos à convênios do governo
anterior sumiram e o Boletim de Ocorrência foi registrado somente após cinco dias dos
fatos. Questionou se foi instalada uma comissão para apurar o ocorrido, na Administração
Municipal, porque os funcionários têm suas responsabilidades com relação aos documentos
públicos de suas áreas. Disse que será necessário averiguar, pois mesmo que os
documentos apareçam, há possibilidade de faltar páginas importantes de processos, o que
esta comissão deve averiguar. Por fim, referiu-se ao Ofício da Secretaria Municipal de
Educação, convidando para uma reunião que tratará sobre o PAR – Plano de Ações
Articuladas, dizendo que é interessante e a COSPES deverá se fazer presente para que
esta Casa de Leis dispense toda atenção que o Magistério Municipal merece. O VER.
ANGELINO RODRIGUES justificou oralmente sua Indicação Nº 201, acrescentando que, se
atendida, beneficiará, especialmente, estudantes e trabalhadores que se utilizam do referido
ponto de parada de ônibus. Quanto à Indicação Nº 201, disse que a apresentou porque o
orelhão existente, devido à localização distante de área residencial, é constantemente, alvo
de depredações e, o local que ora sugere, é próximo de duas residências, cujas famílias se
propuseram a zelar pelo aparelho. O orador acrescentou ainda que, no local, recentemente,
foi construída uma pousada, cujos hóspedes também necessitam de aparelho público
quando há interferências e impedimentos na utilização de aparelhos celulares. O VER.
VANDERLON OLIVEIRA GOMES iniciou reportando-se ao Projeto de Lei Nº 09, que dispõe
sobre a ampliação das licenças maternidades e paternidades, registrando que o Sr. Prefeito
Municipal enviou este projeto atendendo a Indicação Nº 89 de sua autoria, através da qual
encaminhou o anteprojeto de lei, vindo de encontro aos anseios dos funcionários
municipais. Esclareceu que este projeto ainda será encaminhado às comissões
permanentes desta Casa de Leis e, em breve, será incluído na Ordem do Dia para
deliberação. Em seguida, justificou oralmente sua Indicação Nº 197, enfatizando que, desde
fevereiro, quando iniciaram-se as aulas deste ano letivo, a situação é vergonhosa.
Comentou que a pintura e a limpeza do pátio da escola estão pendentes desde o ano
passado, assim como a colocação de terra para nivelar o pátio. Lamentou esta situação que
favorece a proliferação de animais peçonhentos e solicitou aos Nobres Pares que,
querendo, analisem as fotos disponíveis junto à referida proposição. Prosseguindo, disse
que ainda, devido à falta de espaço naquela unidade escolar, os alunos tomam a merenda
na própria sala de aula, portanto, a Prefeitura Municipal deve tomar as providências para, ao
menos, minimizar as dificuldades enfrentadas por todos. Disse que, a colocação de terra
para acertar o desnível do pátio possibilitará a realização de atividades esportivas,
totalmente inviável na atual situação. Por fim, disse que, embora já contando do Sr. Prefeito
Municipal a desculpa de sempre, de que não há maquinário nem pessoal para as obras de
nivelamento, espera que priorize ao menos a limpeza do local que abriga crianças, alertando
que as responsabilidades sobre as conseqüências da sujeira recairá sobre ele mesmo. Não
havendo mais oradores inscritos, nem pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia, o SR.
PRESIDENTE comunicou a pauta prevista para a Ordem do Dia da próxima sessão: única
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discussão e votação do PROJETO DE LEI Nº 003/09 (Dispõe sobre a criação do Conselho
Municipal de Esportes e Lazer e o Fundo Municipal de Esportes e Lazer e dá outras
providências), de autoria do Poder Executivo, cujos pareceres das comissões competentes
foram lidos nesta sessão, passando em seguida para a EXPLICAÇÃO PESSOAL,
seguindo a ordem do livro de inscrição, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O
VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR parabenizou o Exército Brasileiro
pelo exercício de garantia da Lei e da Ordem, através de missões diversas no período de
um a dez de junho nesta cidade e várias outras cidades do Brasil. Disse que as manobras
do Exército Brasileiro reforçou a segurança e coibiu várias ações ilegais, tanto que, há
municípios com estatística de Boletim de Ocorrência reduzida em até setenta por cento.
Ainda disse que espera Salesópolis seja contemplada nos próximos anos, pois muitos
munícipes elogiaram e até disseram que tal ação deveria acontecer a cada seis meses.
Informou que várias pessoas puderam fazer exames de diabete, aferir pressão e passar por
consulta odontológica e cardiológica entre outros atendimentos, portanto, concluiu que foi
muito importante essa ação do Exército Brasileiro. Por fim, elogiou a Festa do Divino do
Distrito dos Remédios, bem como o SESI e equipe da Secretaria Municipal de Saúde, pelo
trabalho de Ação Comunitária realizada naqueles arredores, facilitando à população o
acesso à vários serviços públicos. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA parabenizou os
festeiros da Festa do Divino do Distrito dos Remédios e toda equipe organizadora, assim
como a população que participou. Também parabenizou os Nobres Pares Angelino e Sérgio
que, certamente, não mediram esforços para apoiar aquela tão importante festividade.
Registrou a falta de atendimento ao público do Banco Santander, que deixou faltar dinheiro
no seu Caixa Eletrônico, lembrando que além deste problema, até o momento, não conta
com rampa de acessibilidade, conforme determinação legal existente. Disse que pretende
documentar tais fatos porque os munícipes foram prejudicados por falta daquela agência
bancária cumprir com sua obrigação para com a população. Também parabenizou o SESI,
através da Primeira Dama – Sra. Cláudia e da Secretária de Assistência Social, pelo evento
realizado no Distrito dos Remédios, considerando-o de suma importância a parceria com a
Secretaria de Saúde, visando a prevenção de várias doenças. Disse que esteve
conversando com um dos Comandantes do Exército Brasileiro, a quem aproveitou e
parabenizou pelo trabalho na área de segurança e saúde, o qual lhe alertou que Salesópolis
pode montar uma unidade do Tiro de Guerra, bastando fazer a solicitação. Diante deste
alerta, o orador registrou que pretende oficializar o pedido, cuja proposição dará entrada na
próxima sessão, pois acredita que atenderá os jovens salesopolenses que, na maioria, não
servem o Exército Brasileiro devido à distância desta cidade. A VERª. DEISE APARECIDA
CORRÊA DUQUE iniciou dirigindo-se ao Diretor Municipal de Obras, Sr. Paulino, presente
nesta sessão, pedindo-lhe “por favor” e ainda dizendo que estava realmente “implorando
diante de todos desta sessão” pela limpeza do Córrego Padre Manoel, cuja situação
encontra-se vergonhosa. Disse àquele Diretor que reconhece não ser um problema só dele
mas não encontra outras alternativas, pois, pretendia apresentar uma Indicação mas,
atendendo disposições regimentais, não pode apresentá-la porque o Sr. Presidente – Ver.
Pedro, já pediu o mesmo serviço no início do ano. Lamentou que, ainda assim, nada foi feito
até o momento, tanto que a situação está se agravando como outros inúmeros problemas
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desta cidade. Mais uma vez, dirigiu-se àquele Diretor Municipal dizendo que não estava
pedindo, mas implorando pelo serviço, por considerá-lo “uma coisa prática e fácil de se
resolver”. Parabenizou a Festa da Igreja de São Sebastião do Bairro do Fartura, Festa
Junina da EMEF Mestra Henriqueta, Festa do Divino do Distrito dos Remédios com o Dia da
Prevenção realizado em parceria entre o SESI e o Fundo Social de Solidariedade e o Dia da
Prevenção da Saúde realizado em parceria entre o Exército Brasileiro e a Secretaria
Municipal de Saúde, bem como toda Ação do Exército Brasileiro realizada nesta cidade, no
período de um a dez de junho. Disse por fim que todas as festas, cada uma na sua forma,
foram brilhantes, entretanto, destacou a Festa do Divino do Distrito dos Remédios que, a
cada ano, vem fazendo mais sucesso, portanto, parabenizou toda comunidade, nas pessoas
dos Vereadores Angelino e Sérgio, ambos moradores daquele Distrito. O VER. CLAUDINEI
JOSÉ DE OLIVEIRA disse que iniciaria reportando-se à reunião realizada com o Sr. Prefeito
Municipal nesta Casa de Leis, atendendo seu requerimento apresentado ao Sr. Presidente,
acerca de loteamentos irregulares e o Programa Cidade Legal do Governo do Estado.
Informou que alguns loteamentos já foram cadastrados junto ao Governo do Estado e, entre
eles, os loteamentos do Bairro Fartura e Totozinho Cardoso, mas, na citada reunião,
transpareceu que as coisas estão paralisadas porque, infelizmente, ninguém sabia nada.
Ressaltou que se este não é o principal problema deste município, com certeza está entre
os principais, acreditando que as principais mesmo serão sempre as questões de saúde e
segurança. Disse estar pensando em propor a criação de uma comissão legislativa para
agilizar a regularização destes loteamentos pendentes há muito, evitando que, mais uma
vez, apesar da existência de um programa, este problema antigo dos salesopolenses não se
resolva. Lamentou constatar ainda que a Administração Municipal não esteja engajada e
adiantada nos trâmites, especialmente, quanto aos projetos dos loteamentos já cadastrados.
Enfatizou que, se esta gestão não se empenhar de verdade para solucionar os processos
de regularização, esta Casa de Leis deverá adotar as medidas que lhe cabem para resolver.
Com relação à regularização para construção do novo Cemitério Municipal, que falta apenas
uma assinatura, o orador disse que esta situação não é nova, já que a falta desta assinatura
está pendente há anos, sem solução. Referindo-se à outra reunião, agendada pela
COSPES – Comissão de Obras, Serviço Público, Educação e Saúde, que convidou os
responsáveis pelos convênios firmados pela Prefeitura Municipal, lembrou que a gestão
anterior conquistou quarenta convênios que dependem apenas de alguns documentos ou
apenas da troca de assinatura pelo atual Prefeito, em virtude da troca de governo.
Entretanto, o orador lamentou que, apesar de faltarem tão poucas e simples medidas, a
Administração Municipal esteja criando situação e fatos e, ainda “liberando as obras à
conta-gotas ou em doses homeopáticas”, em prejuízo da população que já sabe bem quem
as conquistou. Também lamentou que, ao invés de formar este grupo de responsáveis pelos
convênios, bastaria cobrar o cumprimento das funções daqueles que assumiram as pastas
pertinentes ou colocar este grupo, formado por pessoas desta cidade, nos cargos ora
ocupados por pessoas de fora, como é o caso do Diretor de Turismo. Disse que a situação
atual favorece que ônibus e vans entrem no município sem monitor, questionando, portanto,
por onde andam os projetos do voucher e outros da área de turismo, alvos de tantas brigas
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para que a atual equipe assumisse o Poder Executivo Municipal. Também questionou onde
está aquela “big placa” da Estrada da Usina que anunciava o caminho para vários pontos
turísticos desta cidade, se seria este mais um resultado de se colocar pessoas no cargo que
nada tem a ver com o município e, por isso, nada produz para o turismo. Esclareceu que
manteve-se calado naquela ocasião porque, apesar de ter nascido e morado sempre em
Salesópolis, viu pessoas muito estranhas naquela reunião e queria primeiro saber quem
eram e o que tinham para falar. Preferiu ouvir, para entender o que realmente estão
fazendo, porque são quarenta convênios conquistados pela Administração passada e dez
da atual, totalizando cinqüenta convênios, número muito bom para uma cidade tão pequena
como Salesópolis. Contudo, declarou-se ainda contente porque, naquela reunião, falaram
que todos os convênios estão dentro do prazo, esperando que realmente estejam, já que os
responsáveis por eles trabalham no mesmo prédio de onde sumiram os documentos citados
no seu Requerimento Nº 74, lido nesta sessão. Declarou concordar que a formação do
“Grupo de Convênios” seja necessária, mas, quando começar as obras, fiscalizará as
empresas que as assumirão e seus respectivos endereços de estabelecimento, a fim de
evitar que tenham ligação com este grupo. Sugeriu que a ata desta reunião seja lida na
íntegra para todos tomarem conhecimento porque quando as obras começarem, será
necessária para defesa de muitos. Reportando-se á Área de Saúde, disse que alguns
munícipes e até funcionários do Posto de Saúde da área central o procuraram, denunciando
a sujeira em que se encontra aquele prédio. Lamentou que toda parte externa esteja
terminada, com placas indicativas, mas o principal está um lixo, contudo já alertou que,
desta vez, os responsáveis não poderão culpar o Setor de Obras. Citou que até o banheiro
daquele Posto de Saúde foi fechado, não por estar quebrado, mas devido à sujeira que se
acumulou e a falta de limpeza. Acrescentou ainda que, algumas crianças, quando passam
por consulta médica ou odontológica, vomitam e não há funcionário para limpar o chão,
portanto, questionou quem é o responsável por esta situação e como é feita a esterilização
dos materiais, bem como onde está sendo acondicionado o lixo dos curativos. Diante de tais
denúncias e para evitar falar sem realmente ter certeza dos fatos, disse que telefonou ao
Secretário Municipal de Administração – Sr. Márcio, expondo tal situação e solicitando-lhe
visitar o local para confirmar a situação, pedindo ainda que lhe desse um retorno, o que
ocorreu, minutos mais tarde, confirmando aquele Secretário a veracidade das denúncias.
Diante disto, o orador disse que, quando alerta sobre estas situações e diz que não
pretende enviar nada para o Fórum, algumas pessoas o acusam de agir por interesses,
mas, registrou que seu objetivo é alertar para evitar problemas sérios como este, que
causam tanta indignação. Disse que a falta de solução para algumas situações é tolerável,
mas, na área de Saúde, não há como aceitar, porque o atual Prefeito Municipal foi
Secretário Municipal de Saúde na gestão anterior, portanto, sabe bem “onde dói”, conhece
bem cada problema, os funcionários e suas funções, conseqüentemente não adianta
apenas falar com boa intenção sem ação real. Alertou que, não sendo regularizadas as
questões de higiene para atender a população com dignidade, suas reclamações não se
restringirão à tribuna, mas serão encaminhadas à televisão e ao Ministério Público. Por fim,
lembrou que, passados quase cento e oitenta dias e os casos emergenciais não foram
resolvidos, isso demonstra que as medidas devem ser mais drásticas. O VER. SÉRGIO APº
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FELICIANO DE SÁ iniciou corroborando a manifestação do orador que o antecedeu acerca
dos loteamentos irregulares, ressaltando que, na Vila Bragança, há um caso antigo, que
passa e entra prefeito e não se resolve, apenas “fica no vamos ver e no papo vai-papo vem”
e, enquanto isso, o esgoto corre à céu aberto e as vinte casas não têm energia elétrica.
Enfatizou a necessidade de agilizar os procedimentos, sugerindo que o Prefeito Adilson
corra atrás da assinatura, em vez de ficar esperando que o devedor venha assinar o
documento necessário para efetivar a regularização do Loteamento do Fartura. Registrou
seus agradecimentos ao Engenheiro Luiz Carlos Miya, do DAEE, que tem ajudado muito o
Distrito dos Remédios, inclusive e até emprestando uma carretinha para o trato que fez
vários serviços, resolvendo diversos pequenos problemas. Disse que este engenheiro tem
colaborado muito com o Distrito dos Remédios e com esta cidade, lembrando que foi ele
quem doou as mudas para a Festa do Cambucí. Também agradeceu o Deputado Federal
Arnaldo Faria de Sá por prestigiar a Festa do Divino do Distrito dos Remédios, participando
da missa na igreja local, oportunidade em que disse ter gostado muito do povo que
considerou acolhedor. Também registrou a presença da Primeira Dama e do Sr. Prefeito
Municipal naquela festa e agradeceu sua colaboração na contratação do show que a
abrilhantou. Também registrou agradecimentos ao locutor José Rodrigues, amigos Braz,
Homero, João, Toninho Claro e Betão, destacando ainda o funcionário municipal,
popularmente conhecido por “Morrão” que, até então, o considerava um braçal comum, mas
constatou que é um eletricista profissional, pois fez toda parte elétrica da festa. Agradeceu
ainda a Banda Religiosa da Polícia Militar – PM’s do Louvor, sob a regência do Coronel
Cordeiro, que emocionou muito a população com as músicas apresentadas. Agradeceu
ainda o Padre Ednei, muito querido pelo povo do Distrito dos Remédios, e as enfermeiras
que trabalharam na Ação Comunitária, aferindo pressão arterial, fazendo testes de diabetes
e de visão entre outros. Parabenizou os festeiros Hércules e “Toninho do Valdomiro” com
suas respectivas esposas e familiares por esta que foi uma das melhores festas realizadas
no Distrito dos Remédios, pedindo a Deus que os abençoe, e finalizou registrando que a
Banda Barbas de Netuno foi ótima e fechou o evento com chave de ouro. O VER.
AGNALDO BUENO registrou a presença de representantes da Associação dos Taxistas
desta cidade e do fotógrafo Pádua, a quem parabenizou pelo belíssimo trabalho que vêm
expondo. Informou, na qualidade de Presidente da COSPES – Comissão de Obras, Serviço
Público, Educação e Saúde, que os membros desta comissão se reunirá na Secretaria
Municipal de Educação para discutirem o Plano Municipal de Educação, conforme ofício lido
no início desta sessão. Enfatizou que todos os Vereadores, independentemente de
integrarem esta comissão, devem participar da citada reunião que é de grande importância
e será fortalecida pela união e presença de todos. Agradeceu a presença dos Nobres Pares
na reunião realizada com o Grupo de Gestores do Convênio, na última quinta-feira, nesta
Casa de Leis, dizendo acreditar que foi muito boa e concordou com o Colega Claudinei de
que era momento mais para ouvir do que falar, mas, ainda assim, lembrou que alguns
Vereadores fizeram questionamentos e as dúvidas foram esclarecidas. Informou que a
COSPES agendará nova reunião com o Secretário e Diretor Municipais de Obras, para
discutirem sobre as obras e, tão logo a data seja definida, comunicará os Nobres Pares.
Também informou que contatou um dos responsáveis pelo Poupatempo, objetivando trazêsegue fls. 10
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lo para Salesópolis e, embora no primeiro contato disseram que faltava estrutura para
atender esta cidade, reiterou o pedido e lhe foi solicitado o envio de ofício, que já foi
entregue, com prazo de sete dias para resposta. Alertou que, caso a resposta seja negativa,
espera contar com o apoio de todos os Vereadores, unindo esforços para alcançar este
objetivo. Por fim, desculpou-se por não participar da reunião que tratou dos loteamentos
irregulares, registrando que sua ausência motivou-se por doença na família, portanto,
espera que os Colegas que participaram lhe passe os assuntos tratados pois, pelo que
ouviu, tudo continuará na mesma. O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES, reportando-se
à reunião sobre os loteamentos irregulares, concordou com a proposta do Nobre Par
Claudinei, de formar uma comissão desta Casa de Leis, acrescentando que, sendo
necessário, devem até mesmo contratar pessoal técnico para ajudar na solução dos
problemas. Disse que, segundo informações do Procurador Municipal, o munícipe que deve
assinar o documento para efetivar a regularização do loteamento está de acordo, mas,
quando o orador conversou com o representante legal daquele munícipe, foi informado de
que estão dependendo da Prefeitura Municipal recalcular o valor da dívida para finalizar o
processo. Diante dessa informação, o orador disse que o Prefeito Adilson deve se
empenhar mais enquanto o munícipe quer assinar, porque resolvendo um caso, abrirá
precedente para os demais loteamentos que, segundo informações, agora são quarenta e
seis loteamentos irregulares. Disse que há muito trabalho por realizar e os Vereadores
devem fiscalizar e coibir atos prejudiciais aos munícipes que compram terrenos e depois não
têm direito à infra-estrutura. Registrou, mais uma vez, sua solicitação ao Prefeito Adilson
para que conserte a ponte localizada no final da Travessa José Victor Ribeiro com acesso à
Avenida Professor Adhemar Bolina, cuja Indicação apresentou em março e, passados
noventa dias, nenhuma providência foi adotada, apesar de uma criança ter caído no local.
Concluiu dizendo que ligou para o Sr. Prefeito Municipal, o qual lhe informou que, nesta
data, compraria o material e ainda nesta semana, estará resolvida a situação, porém,
alertou-o que o Assessor Jurídico deste Legislativo já preparou documento para que ele (o
orador) tome outras medidas caso não resolva. Lamentou que esta cidade, produtora de
madeira, não consiga sequer consertar uma ponte de madeira que expõe crianças à riscos
de vida. Disse que alguns comerciantes o procuraram solicitando providências com relação
ao aumento de sujeiras de cachorro na porta de seus estabelecimentos comerciais, situação
que contrapõe às tantas exigências impostas pela Vigilância Sanitária para cumprimento de
legislação na área de saúde e higiene. Disse acreditar que outros Vereadores já tenham
elaborado e encaminhado proposição solicitando providências para o crescente número de
cães soltos pelas ruas da cidade, assunto também já tratado na reunião realizada com a
Secretária Municipal de Saúde e, desde então, nada foi feito. Solicitou providências, ainda
que seja necessária a castração, para diminuir o número de cães. Reportando-se às obras,
disse que quando trata deste assunto, há certas coisas lamentáveis, tanto que fez um ofício
para o Sr. Prefeito Municipal, porque a medida era urgente – colocar dois protetores na
esquina das Ruas Santa Edwirges e Santa Catarina, onde o poste da Bandeirante Energias
do Brasil foi retirado e, com isto, os caminhões passam por cima da calçada, danificando
este passeio público e expondo os pedestres à riscos. Sobre este mesmo assunto,
conversou com a Chefe de Gabinete do Executivo e ela lhe prometeu que, na semana
segue fls. 11

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 15ª Sessão Ordinária, realizada em 08 de Junho de 2009.

FL. 11

passada, o serviço seria realizado, mas, uma semana se passou e nenhuma providência foi
adotada. Concluiu dizendo que, se o Prefeito Adilson enviar um funcionário que entenda do
assunto para verificar a situação e lhe explicar o que tem que ser feito, ele mesmo (o
orador) se propõe a fazer o serviço para não continuar passando pela vergonha de dar
desculpas constantes aos moradores. Declarou-se exausto em ter que sempre argumentar
que “o Secretário Municipal falou isto, que o Diretor de Obras respondeu aquilo ou que o
Prefeito Municipal prometeu mais isso”. Ressaltou que não consegue enrolar a população
como eles e acredita que “não tem cabimento viver desta forma”. Citou ainda a situação
das lombadas que todo mundo reclama a falta de pintura, alertando que os condutores
acostumados sabem onde elas estão, mas, muitos turistas estão sendo prejudicados.
Informou que, há mais de um mês, um funcionário do Setor de Obras, a quem perguntou
sobre este caso, disse que a tinta estava chegando, mas, o orador disse que pretende
descobrir o tipo de transporte ou de onde vem essa tinta que justifique tamanha demora.
Quanto à área de Educação, relatou que foi procurado por alguns pais da zona rural,
solicitando sua intercessão para melhorar a qualidade da merenda escolar e, como sempre
faz com as denúncias que lhe chegam, foi procurar conhecer os fatos. Ligou para a
funcionária responsável pelo cardápio da merenda pedindo informações e ela explicou todo
processo de licitação, mas, passados alguns minutos, a Coordenadora da Secretaria de
Educação lhe telefonou exigindo o nome de quem fez a denúncia e ameaçando registrar um
Boletim de Ocorrência por calúnia e difamação. Prosseguindo, disse que respondeu àquela
coordenadora que poderia registrar o Boletim de Ocorrência colocando seu nome (do
orador) como denunciante, pois visitou as escolas para constatar os fatos, enquanto ela
parece ficar apenas naquela secretaria sem conhecer a realidade das escolas rurais.
Acrescentou esperar que ela realmente faça o registro que ameaçou porque assim, abrirá
um precedente mas, até o momento, não recebeu nenhuma notificação. Informou que
requererá informações àquela Secretaria Municipal porque os produtos são muito bem
pagos, conforme constatou em Notas Fiscais, e não aceitará que a Prefeitura Municipal
pague alto valor pelos produtos da merenda e os alunos recebam produtos de baixa
qualidade. Registrou que, no dia seguinte a esta sessão, visitaria outras unidades escolares
para constatar a qualidade da merenda entre outros fatos denunciados e os encaminhará à
Secretaria de Educação para que as providências sejam adotadas. Disse que aquela
mesma funcionária que o ameaçou, muitas vezes em que esteve naquela Secretaria
Municipal lhe disse: “a Câmara vai mal, hein, está devagar, não fiscaliza nada”, contudo,
quando fiscaliza o setor em que ela trabalha, a alternativa que encontrou foi a de ameaçar o
registro de um Boletim de Ocorrência. Concluiu sugerindo àquela Coordenadora da
Educação que conheça melhor as funções dos Vereadores para aprender que, uma delas, é
fiscalizar, portanto, ressaltou que ele (o orador) “não abaixará sua cabeça” porque entende
que sua função assim como a lei são para ser cumpridas e, àqueles que sentirem-se
penalizados, que “corram atrás” dos seus direitos. Por fim, registrou que o Sr. Prefeito
Municipal atendeu seu pedido, solucionando o problema da Rua Sebastião Nepomuceno,
portanto, registrou sua gratidão à Secretaria Municipal de Obras na pessoa do Diretor
Municipal – Sr. Paulino, presente nesta sessão. Não havendo mais oradores inscritos, o Sr.
Presidente lembrou todos os presentes que, o expediente desta Casa de Leis, assim como
segue fls. 12
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da Prefeitura, devido ao feriado de Corpus Christi, encerrará às dezessete horas do dia dez,
próxima quarta-feira, e será retomado no dia quinze de junho, próxima segunda-feira.
Também lembrou a todos que, no domingo, dia quatorze de junho, será realizada a
Solenidade Comemorativa ao Dia do Pracinha Salesopolense, a partir da oito horas,
esperando contar com o prestígio de todos. 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 08 de Junho de 2009.
PRESIDENTE

:

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

