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 ATA DA 18ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 29 de Junho de 2009 - 1º Período da 15ª Legislatura.  Aos 
vinte e nove dias do mês de Junho do ano dois mil e nove, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Décima Oitava 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:  MENSAGEM 
Nº 1.040 do Poder Executivo, encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 016/09 (Dispõe sobre 
autorização para o Poder Executivo firmar Termo de Convênio com Órgãos ou Instituições 
Públicas ou Privadas, visando conceder oportunidades de estágio a estudantes residentes 
no Município de Salesópolis há mais de 02 (dois) anos e matriculado em Instituição de 
ensino oficial, público ou particular, em nível de ensino superior, ensino médio, 
profissionalizante ou de educação especial e dá outras providências) – desp.: Aguarde-se 
os Pareceres das comissões competentes; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito 
Municipal Nºs: 085 – Informar o valor disponibilizado pelo FUMEFI – Fundo Metropolitano de 
Financiamento e Investimento  para esta cidade e, onde estão sendo aplicados estes 
recursos; 086 – Informar se existe projeto para asfaltamento da Estrada da Aparecida, 
Bairro Tietê Acima (Aterrado) e, em caso negativo, informar quais serviços serão realizados 
na referida estrada, ambos do Ver. Agnaldo Bueno; 087 – Informar qual o motivo da retirada 
das placas indicativas da Usina Parque, se elas não foram retiradas pela própria 
Administração Municipal, quais medidas foram adotadas para conhecer seu paradeiro e 
punir os responsáveis e, quando serão recolocadas ou substituídas; 089 – Informar por quê 
a Praça do Bairro Totozinho Cardoso encontra-se sem a devida iluminação e quando esta 
situação será regularizada, ambos do Ver. Claudinei José de Oliveira; 084 –- Solicitando ao 
Presidente do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB para 
que encaminhe a este Legislativo, cópia da manifestação formal emitida sobre os 
demonstrativos, relatórios e documentos fornecidos pelo Poder Executivo relacionados à 
aplicação dos recursos deste fundo no Primeiro Semestre de 2009, conforme dispõe o 
Parágrafo IV do Artigo 5º da Lei Municipal Nº 1507/07 que criou este conselho municipal, do 
Ver. Pedro da Fonseca; 088 – Solicitando à Telefônica S/A disponibilizar TUP’s – Telefones 
de Uso Público, para as localidades que relaciona, conforme dispõe o item 7 da Meta 
constante do Ofício que encaminhou para esta Casa de Leis, bem como comunique o 
subscritor desta, acerca de prazos e datas, também do Ver. Claudinei José de Oliveira; e 
090/09 – Solicitando à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, informar os motivos da 
cobrança da taxa CIP/COSIP, no valor de R$ 3,00, nas contas de energia elétrica relativas 
ao mês de Junho/09, bem como enviar, se for o caso, a legislação pertinente à essa 
cobrança, do Ver. Paulo Arouca Sobreira – desps.: Aprovados, encaminhe-se; MOÇÃO DE 
APOIO Nº 06/09  .Aos trabalhos da Comissão Especial de Vereadores da Câmara Municipal  
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Municipal de Mogi das Cruzes, por envidarem gestões, estudos, acompanhamento e 
diligências junto às esferas do Governo Federal e Estadual, visando a liberação de verbas 
necessárias à duplicação do trecho da pista simples da Rodovia Pedro Eroles, 
compreendido entre o acesso à Rodovia Ayrton Senna e a cidade de Arujá, do Ver. Pedro 
da Fonseca – desps.: Aprovadas, encaminhe-se;  INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito 
Municipal Nºs: 223 - Determinar ao Setor de Obras, designar um funcionário para realizar 
instalações elétricas que se fazem necessárias na EMEF Sebastião Pinto da Fonseca, 
Bairro da Pedra Branca, bem como determinar à Secretaria Municipal de Educação, adquirir 
dois estabilizadores, dois mouses e dois teclados para equipar os computadores adquiridos 
pelo professor daquela unidade escolar, do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes; 224 - Interceder 
junto à Sabesp, objetivando o corte de trinta pés de eucalipto que cresceram demais, nas 
proximidades do muro do Pinicão, Distrito dos Remédios; 225 - Determinar ao Setor de 
Obras, construir um abrigo em frente a Escola Estadual Vereador Elisiário Pinto de Moraes, 
Distrito dos Remédios, ambas dos Vers. Angelino Rodrigues e Sérgio Aparecido Feliciano 
de Sá; 226 - Determinar ao Setor de Obras, construir duas lombadas ou colocar outro tipo 
de redutor de velocidade em frente aos Nºs 114 e 203 da Travessa Licínio Cardoso do 
Nascimento, Distrito dos Remédios, dos Vers. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá e Angelino 
Rodrigues; 227 - Determinar ao Setor de Obras, realizar os reparos que se fazem 
necessários no telhado da EMEF Nobumasa Myose, Bairro Itaguassu; 228 - Determinar ao 
Setor de Obras, realizar a substituição das tábuas do brinquedo gira-gira, e manutenção do 
corrimão do escorregador do Parquinho Infantil da EMEI Ver. Antonio Rodrigues Fernandes, 
Distrito dos Remédios, ambas do Ver. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá; 229 – Interceder 
junto ao Governo do Estado, objetivando disponibilizar as fresas de asfalto das obras da 
Rodovia SP-88 para este município, do Ver. Agnaldo Bueno; 230 – Adotar as medidas 
cabíveis junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a iluminação pública 
nas ruas que relaciona do Jardim Bela Vista, sugerindo ainda a colocação de luminária no 
Poste Nº 1332 da Rua Vereador José Dionísio de Oliveira, conforme croqui que anexa, do 
Ver. Claudinei José de Oliveira; 231 – Adotar as providências necessárias junto aos setores 
competentes, objetivando a construção de calçada e redutor de velocidade, bem como a 
afixação de placas de sinalização no trecho entre o final da Rua Prefeito Antonio Rodrigues 
de Camargo e início da Rodovia SP-77 que liga Salesópolis a Santa Branca, do Ver. Pedro 
da Fonseca; e 232/09 – Determinar ao setor competente, fazer uma pequena valeta para 
escoar a água que fica parada no cruzamento da Rua São Cristóvão – altura do Nº 581, 
com a Rua Padre Benedito da Cunha, Bairro Fartura, do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes – 
desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente; OFÍCIO Nº 061/09 do Secretário Municipal de 
Esporte e Lazer, parabenizando e agradecendo os Vereadores pela aprovação do projeto 
que criou o Conselho Municipal de Esportes e Lazer e Fundo Municipal de Esportes e Lazer;  
COMUNICADO da Câmara dos Deputados, sobre os recursos do Orçamento da União 
pagos a este Município,  no mês de Maio/09, no valor de R$ 759.876,41 – desps.: Arquivem-
se, Plenário ciente. Terminada a leitura, o Sr. Presidente concedeu a palavra aos Nobres 
Edis inscritos. O VER. SÉRGIO APARECIDO FELICIANO DE SÁ iniciou justificando sua 
Indicação Nº 226, lembrando que já apresentou este mesmo pedido em 2006 e que o Nobre   
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Par Angelino também o apresentou em 2008, esperando que o atual Prefeito Municipal 
atenda, pois, segundo informações de um funcionário da Municipalidade, há material 
disponível no Setor de Obras. Também justificou sua Indicação Nº 227, acrescentando que 
a professora da referida escola varre e passa pano no chão, além de preparar a merenda 
dos alunos, tarefa que deveria ser desenvolvida por faxineira e merendeira. Lembrou que, 
ao contestar esta situação, a Secretária Municipal de Educação respondeu que a unidade 
escolar deve ter mais de quarenta alunos para comportar mais funcionários e aquela,  conta 
apenas com trinta alunos. O orador considerou absurda esta exigência, enfatizando que o 
tempo que a professora aplica nestes serviços, se aplicado na educação, beneficiaria muito 
mais os alunos e melhoraria o aprendizado. Por fim, justificou oralmente sua Indicação Nº 
228, ressaltando que os brinquedos são muito antigos e o custo da manutenção baixo, 
portanto, deveriam ser consertados para evitar que as crianças fiquem expostas aos riscos. 
O VER. ANGELINO RODRIGUES justificou oralmente sua Indicação Nº 224, enfatizando 
que uma família vizinha do muro do Pinicão está exposta aos riscos da queda dos pés de 
eucalipto, os quais necessitam de poda urgente. Também justificou sua Indicação Nº 225, 
esclarecendo que a escola fecha e os alunos ficam expostos ao tempo até a chegada do 
transporte escolar, situação que piora nos períodos de chuva. O VER. CLAUDINEI JOSÉ 
DE OLIVEIRA iniciou declarando seu apoio à Indicação Nº 228 e Requerimento Nº 84, 
ambos relativos à Área de Educação, lembrando que esta área dispõe de recursos próprios, 
portanto, as pequenas manutenções deveriam ser resolvidas sem a necessidade de 
Indicação desta Casa de Leis.  Quanto à manifestação do Nobre Par Sérgio Feliciano, o 
orador disse que o professor presta concurso para dar aula e não para limpar chão. Espera 
que o Nobre Presidente receba a resposta do seu Requerimento Nº 84 para que todos 
conheçam o destino da aplicação dos recursos da Área de Educação. Esclareceu que este 
recurso pode resolver os problemas da escola do Bairro Itaguassu, do parquinho da EMEI 
do Distrito dos Remédios e também da falta de água na EMEF do Bairro do Alegre, além de 
atender as unidades da área urbana que enfrentam,  até mesmo,  a falta de papel higiênico 
e de produto de limpeza, além do fornecimento irregular da merenda escolar. Enfatizou a 
necessidade de dispensar atenção às escolas, lamentando que, embora a Administração 
Municipal disponha de recursos reservados à área de educação, as unidades escolares 
estejam utilizando verba das suas Associações de Pais e Mestres para aquisição de 
material de higiene e limpeza, situação que acredita, seja resultado da falta de profissional 
capacitado para administrar os recursos. Justificou oralmente seu Requerimento Nº 89, 
declarando não entender por quê aquela área de lazer está em total escuridão há tanto 
tempo. Finalizou justificando seus Requerimentos Nºs 87 e 88, e ressaltou quanto a este 
último, que o Chefe do Poder Executivo deve dar atenção às reivindicações dos Vereadores 
e, mesmo que não possa atender todas, ao menos realize os serviços básicos, como por 
exemplo, os da área de educação, para evitar os vários problemas já citados, nesta e 
noutras sessões, reiterando que a área dispõe de recursos próprios. O VER. PAULO 
AROUCA SOBREIRA também justificou oralmente seu Requerimento Nº 90, ressaltando 
que, além da CIP, cobrança legalizada, alguns munícipes se surpreenderam com a 
cobrança de mais uma taxa no valor de três reais relativos à CIP/COSIP nas suas contas de 
energia elétrica deste mês. Esclareceu que apresentou este requerimento por entender  que  
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as empresas concessionárias cobram taxas abusivas  e esta parece ser mais uma que os 
consumidores desconhecem de onde ou porque surgiu. Por fim, disse que, neste País, onde 
o cidadão recebe salário para pagar as contas, esta é mais uma taxa que se soma às 
demais, comprometendo sessenta por cento dos salários dos munícipes. O VER. 
AGNALDO BUENO justificou oralmente o seu Requerimento Nº 86 e Indicação Nº 229, 
dizendo que as fresas do asfalto solicitadas deverão ser utilizadas nas estradas rurais, 
principal alvo de reclamos e reivindicações da população. Também justificou seu 
Requerimento Nº 85, acrescentando que o apresentou porque tomou conhecimento de que 
o Governo do Estado de São Paulo acumula mais de duzentos e cinqüenta milhões de 
reais, aprovados no orçamento, para atender as trinta e nove cidades da Região 
Metropolitana que enfrentam maiores carências, acreditando que Salesópolis está inclusa 
neste rol. O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES iniciou cumprimentando o Presidente 
da Associação do Bairro do Ribeirão do Pote – Sr. Ademir, o Presidente da Associação do 
Bairro Fartura e o Diretor Municipal de Obras. Em seguida, referiu-se também à 
manifestação do Nobre Par Sérgio Feliciano, dizendo saber que há professores de escolas 
rurais que estão, inclusive, pagando para um terceiro fazer a limpeza evitando ausentar-se 
da sala de aula e assim, garantir maior qualidade na parte pedagógica. Justificou oralmente 
sua Indicação Nº 223 e, referindo-se à sua Indicação Nº 232, lembrou que a Rua Santa 
Edwirges do mesmo bairro, enfrentou problema igual, mas o Prefeito da última gestão 
somente realizou a obra quando um morador daquela rua saiu candidato à Vereador, 
apoiando a sua (do prefeito anterior) reeleição. Diante deste fato, o orador espera que o 
atual Prefeito Municipal não faça o mesmo, porque ainda demorará muito para as próximas 
eleições. Enfatizou que o acúmulo de água naquele local favorece a proliferação do 
mosquito da dengue, além de agravar outros problemas. Por fim, disse que a própria Equipe 
Municipal de Combate à Dengue deveria notificar sobre a necessidade do serviço ao setor 
competente da Prefeitura, esperando que agora atenda a Indicação e não fique somente na 
“conversa fiada”. Não havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE disse que as 
petições sobre a Área de Educação demonstram que os Vereadores estão sempre 
acompanhando esta pasta e sugeriu que o Governo Federal não invista apenas em 
faculdades, mas desde o ensino fundamental para obter melhores resultados no futuro, 
declarando, por fim,  seu apoio à todas as proposições apresentadas. Em seguida, passou 
para a ORDEM DO DIA e, conforme pauta anunciada, solicitou ao Sr. 1º Secretário que 
procedesse a leitura de todos os Pareceres das Comissões Permanentes relativos aos 
Projetos de Leis que seriam deliberados nesta data. Terminada a leitura, o SR. 
PRESIDENTE colocou em única discussão o 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. O VER. 
AGNALDO BUENO, autor da matéria, esclareceu que as pilhas e baterias contém 
substâncias muito perigosas em sua química, citando alguns desses metais pesados. Disse 
que o descarte inadequado pode causar sérios danos à saúde humana e ao meio ambiente 
devido a contaminação no solo e nos recursos hídricos que são incorporados pelos seres 
humanos. Lamentou ainda que, nesta cidade, que preserva o meio ambiente e seus 
mananciais, não haja sequer um coletor de pilhas e, por considerar sua grande  importância,  
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apresentou este projeto de lei,  esperando  contar com o apoio  dos  Nobres Pares,  votando 
favoravelmente.  Ninguém mais se manifestando, foi o referido projeto submetido à votação, 
sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, submeteu à única discussão e votação os 
PROJETOS DE LEI Nºs 008/09 (Autoriza a Prefeitura Municipal de Salesópolis a celebrar 
Convênio com o Estado de São Paulo, por intermédio da secretaria Estadual da Educação, 
objetivando a aplicação do SARESP nas escolas municipais) e 010/09 (Autoriza a Prefeitura 
Municipal de Salesópolis a receber recursos do Governo do Estado de São Paulo, através 
da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento, tendo como objeto a Iluminação 
Pública), ambos de autoria do Poder Executivo, os quais foram aprovados por unanimidade, 
sem preceder manifestação. Prosseguindo com a pauta, colocou em única discussão o 
PROJETO DE LEI Nº 011/09 (Autoriza a Prefeitura Municipal de Salesópolis a receber 
recursos do Programa de Trabalho do Fundo de Melhoria das Estâncias tendo como objeto 
Projeto de Revitalização e Reurbanização de Vias e Áreas Públicas – DADE 2009), de 
autoria do Poder Executivo. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA disse que o DADE 
libera um dos maiores recursos para Salesópolis e, neste projeto, segundo informações, um 
valor de setecentos e vinte e um mil quinhentos e cinqüenta e três reais e trinta e quatro 
centavos será utilizado para revitalização do Centro Histórico da Praça da Matriz e entorno, 
montante que considera muito alto para um único espaço. Acrescentou ainda que, um valor 
de trezentos e sessenta e quatro mil será utilizado para revitalização e melhora do acesso 
da Vila Henrique, com arcos, passeio e iluminação e que os duzentos e noventa e oito mil 
restantes será utilizado na construção de trinta abrigos para pontos de ônibus, com 
paisagismo, lixeira e comunicação visual. Por fim, disse que aprovará o recurso total, mas 
informou que os Vereadores que compõem a CACIT – Comissão de Agricultura, Comércio, 
Indústria e Turismo; Vers. Vanderlon, Sebastião e ele, analisarão melhor o destino dos 
recursos porque totaliza mais de um milhão, verba suficiente para muita coisa. O VER. 
VANDERLON OLIVEIRA GOMES corroborou à manifestação do orador que o antecedeu e 
declarou-se surpreso com as informações prestadas, porque foi à Prefeitura Municipal 
questionar o destino do recurso e um funcionário o informou que seria utilizado na Avenida 
Professor Adhemar Bolina, inclusive, na reforma de duas pontes, já que uma delas está 
prestes a cair. Esclareceu que uma destas pontes liga a Travessa José Victor Ribeiro à 
avenida citada, lamentando tomar conhecimento de que este caso de necessidade 
emergente não está incluso no projeto. Disse que será favorável porque refere-se à 
liberação de recurso para o município, mas julga necessário discutir sua aplicação com a 
comunidade,  como por exemplo, ouvir se não preferem investir “onde o turismo anda”,  nas 
estradas que dão acesso aos pontos turísticos principais, como a Nascente do Rio Tietê, 
Usina e Barragem de Ponte Nova, sendo que as duas primeiras não têm condições de 
tráfego. Por fim, disse que os recursos liberados devem atender a população e, embora 
concorde com a necessidade dos pontos de ônibus, acredita que fazendo esta obra, ainda 
sobrará um valor alto para o restante. O VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS 
JÚNIOR disse que este recurso do DADE é muito importante para Salesópolis e lembrou 
que o destino do recurso é sempre discutido nas reuniões do COMTUR, onde também 
aprovado por seus membros. Enfatizou a necessidade dos Vereadores participarem mais 
das reuniões do COMTUR e, muito embora não tenham direito à voto,  têm direito à  opinar.  
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Disse ainda que a CACIT – Comissão de Agricultura, Comércio, Indústria e Turismo deste 
Legislativo, já solicitou ao Prefeito Adilson, o envio de cópia dos convênios relativos aos 
projetos, exatamente, para não ter surpresas com obras, à exemplo das gestões anteriores. 
Enfatizou a importância de verificar as necessidades para aplicação das verbas, como é o 
caso da passarela citada pelo orador que o antecedeu, a fim de que os recursos atendam os 
anseios da população. Por fim, reiterou a necessidade dos Vereadores participarem do 
COMTUR para exporem os anseios populares, lembrando que devem conhecer os projetos 
das obras relativos aos projetos de lei, direito que lhes é garantido pela Lei Orgânica. 
Ninguém mais se manifestando, foi o referido projeto submetido à votação, sendo aprovado 
por unanimidade. Para concluir com a pauta, o Sr. Presidente submeteu à única discussão e 
votação, os PROJETO DE LEI Nºs 012 (Autoriza a Prefeitura Municipal de Salesópolis a 
firmar Convênio com a Secretaria de Estado de Planejamento, tendo como objeto a 2ª 
Etapa da reforma e Ampliação do Centro Municipal de Convivência Infantil “Dona Teresa 
Feital”); 013 (Autoriza a Prefeitura Municipal de Salesópolis a firmar convênio com a 
Secretaria de Estado de Planejamento, tendo como objeto a Reforma e Ampliação do 
Prédio Municipal que será destinado ao Abrigo para Crianças e Adolescentes – Professora 
Yedda Maria Silva de Faria); e 014/09 (Autoriza a Prefeitura Municipal de Salesópolis a 
firmar convênio com a Secretaria de Estado de Planejamento, tendo como objeto a 1ª Etapa 
da Construção da Creche no Distrito Nossa Senhora dos Remédios), todos de autoria do 
Poder Executivo, os quais também foram aprovados por unanimidade, sem preceder 
manifestação. Não havendo mais matéria 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. A VERª.  DEISE APARECIDA CORRÊA 
DUQUE iniciou elogiando as Festas Juninas realizadas nas escolas do município, 
destacando a da Creche Municipal, quando parabenizou as funcionárias presentes nesta 
sessão que, na sexta-feira, organizaram o Sub-Império do Divino e, logo no dia seguinte, a 
referida festa. Também parabenizou o Diretor de Obras – Sr. Paulino e sua equipe, pelo 
serviço realizado na Estrada da Torre, contudo, registrou que parte da estrada não foi 
atendida devido à chuva que se iniciou. Disse que, enquanto membro da COSPES – 
Comissão de Obras, Serviço Público, Educação e Saúde deste Legislativo, procurou saber 
mais sobre o Projeto de Atendimento de Saúde aos estudantes do Ensino Fundamental da 
Rede Municipal, realizado através de uma parceria entre as Secretarias Municipais de 
Educação e de Saúde,  quando tomou conhecimento de alguns detalhes que fazia questão 
de registrar. Esclareceu que, inicialmente, foram enviados comunicados e autorizações aos 
pais, informando sobre a Campanha de Saúde e seus benefícios, diversidade e tipo de 
atendimento. Comentou que, realizados vários exames em diversas escolas, diagnosticou-
se a grande incidência de verminose, piolho e sarna, além de casos mais graves, como de 
um criança de apenas treze anos, com dez por cento da visão e, até então, sem qualquer 
acompanhamento médico. Citou outro caso de frectonomia, em que é necessário dar um 
picote sob a língua do paciente para evitar que troque sílabas, como o “p” pelo “b”, um 
problema de simples solução que somente foi diagnosticado graças a este programa. Outro 
caso citado, foi de uma criança, de seis anos que, há seis meses, chora de medo na escola 
e, sendo  encaminhada à Psicóloga do Centro de Saúde Municipal,  já  está  em  tratamento  
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com resultados progressivos. Também citou um caso de surdez encaminhado para consulta   
tratamento com Especialista em Otorrinolaringologia. Comentou outros diagnósticos e os 
devidos encaminhamentos, esclarecendo que as crianças atendidas através deste programa 
não precisarão esperar vaga para prosseguir com o tratamento, pois terão atendimento 
prioritário. Informou que já foram atendas as Escolas Municipais de Ensino Fundamental 
dos Bairros do Alegre, Serrote, Paraitinguinha e Itaguassú, mas, já estão agendadas para 
atendimento após o recesso escolar, os Bairros Nhá Luz, Nascente, Pico Agudo, Pintos, 
Barro Amarelo, Hidalgos e Pedra Branca. Acrescentou ainda que, se alguma criança não for 
atendida para continuidade do tratamento iniciado neste projeto, sua família deve avisar a 
associações do bairro, responsável por fazer a intermediação junto à Secretaria de Saúde,  
evitando a interrupção do tratamento. Reportando-se à manifestação na sessão anterior, 
sobre o Monitor Cardíaco, esclareceu que o único aparelho existente na Santa Casa local 
não é portátil e fica instalado no Centro Cirúrgico assim, embora possa ser utilizado no 
Pronto Socorro, não deve ser levado aos leitos hospitalares devido a sua fragilidade, 
entretanto, em havendo necessidade de monitoramento, o paciente deve ser transferido a 
hospital da região que dispõe de UTI – Unidade de Terapia Intensiva. Disse que, na visita 
feita à Santa Casa local para conhecer esta situação, foi acompanhada do médico 
plantonista que a convidou para visitar os hospitais de Mogi das Cruzes.  Aceitando o 
convite e visitando o Hospital Santana, constatou que o Monitor Cardíaco lá existente é mais 
precário que o desta cidade, o qual também não atende os leitos, à exemplo do que ocorre 
nos demais hospitais daquela cidade. Informou também que, no Centro Cirúrgico da Santa 
Casa local,  existe ainda um Monitor Cardíaco Infantil, aparelho que na cidade de Mogi das 
Cruzes, encontra-se apenas na Santa Casa e Hospital do SUS (Luzia de Pinho Melo), 
portanto, concluiu que o atendimento local está fazendo muito. Comentou que o valor de um 
aparelho deste, que é muito sensível, gira em torno de dezesseis mil reais e, finalizando, 
disse que se algum munícipe se interessar em ver o que está acontecendo na Santa Casa, 
basta ir até lá e solicitar as informações desejadas. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA 
corroborou às manifestações da oradora que antecedeu, contudo, reconheceu que ainda há 
muita carência, como por exemplo, a falta de atendimento em Neurologia Infantil, assim 
como vaga para o atendimento nesta especialidade, bem como de Cardiologista e outros. 
Embora admita que o atendimento local em especialidades seja precário, lembrou ainda que 
é um problema abrangente a todo Estado de São Paulo. Esclareceu ainda que, devido a 
distância de nossa cidade para a Capital, um profissional de Cardiologia não vem trabalhar 
aqui em troca do salário oferecido, seja para plantão ou atendimento. Informou também que, 
atualmente, o município dispõe de profissionais que têm vínculos com o Estado, sendo 
apenas um médico do próprio município – Dr. Feitosa, portanto, esta é a maior dificuldade. 
Enfatizou a importância de unir esforços para buscar recursos a fim de manter o PSF – 
Programa de Saúde da Família, ou então formar uma equipe para a Medicina Preventiva. 
Explicou que o Programa de Prevenção é importante porque levará o médico à zona rural, 
onde os moradores não dispõem de transporte público sequer para consulta médica. 
Também disse que, ainda que tivesse não há número de vagas suficiente para atender a 
população diariamente, tanto que soube haver atendimento agendado para novembro.   
Informou ainda que o número de vagas para determinados exames é mínimo devido ao  alto  
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custo, citando como exemplo o exame de eletromicografia, disponibilizado apenas dois por 
mês, contudo, há demanda de três mil pacientes,  além  de  outras filas para ultrassom,  
tomografia e ressonância. Enfatizou a necessidade de investimento em todos os setores, 
entendendo que os de educação e saúde devem ter prioridade. Disse que é difícil para o 
município aumentar o número de vagas, mas é necessária a união de esforços junto aos 
deputados, porque a demanda local cresceu ainda mais com o fechamento do Hospital da 
cidade vizinha de Biritiba Mirim e a restrição dos atendimentos nas vizinhas Paraibuna e 
Santa Branca. Comentou que, além destas, ele próprio já viu paciente de Poá buscando 
atendimento na Santa Casa local, ou seja, tirando a vaga do paciente salesopolense. 
Sugeriu, para melhor atender os moradores desta cidade, restringir o atendimento 
ambulatorial somente aos pacientes que comprovem residência, alternativa que acredita 
seja necessária para suprir a demanda local, e assim atender os municípios vizinhos apenas 
em casos de Pronto Socorro. Registrou que, embora Salesópolis enfrente muitas 
dificuldades na área de saúde, num raio de trezentos quilômetros, apesar das falhas, ainda 
é a que melhor atende.  Finalizou acrescentando que todos devem reconhecer que esta 
cidade conta com Santa Casa e não Hospital, motivo pelo qual não dispõe de UTI e apenas 
de Pronto Socorro, o qual é responsável por fazer o encaminhamento necessário. O VER. 
SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR iniciou informando que, no dia seguinte a 
esta sessão, estaria representando o Legislativo Salesopolense na Secretaria de Justiça do 
Estado, acompanhado do Prefeito Municipal, Juiz e Promotor da Vara Distrital local, além do 
Deputado Fernando Capez, quem agendou a audiência com aquele secretário, a fim de 
reivindicarem a elevação da referida Vara Distrital à Comarca. Lembrou que, no passado, 
ele e outros Vereadores já tentaram esta elevação, contudo, acredita que, por não serem 
acompanhados do Juiz e Promotor naquela oportunidade, não tiveram êxito, mas, desta 
vez, espera que façam a diferença. Informou que, além da elevação à Comarca, pretendem 
a transferência de prédio, já que o espaço atual não comporta mais a quantidade de 
crescente de arquivo. Disse que, em dois mil e sete, apresentou projeto de lei dispondo 
sobre o veto ao assédio moral no âmbito da Administração Pública Municipal, em 
atendimento à reivindicações de funcionário e, na oportunidade, retirou-o porque a matéria é 
de exclusiva competência do Poder Executivo. Entretanto, conversou com o Assessor 
Jurídico deste Legislativo, discutindo algumas alterações para sua reapresentação em forma 
de anteprojeto de lei, cuja Indicação encaminhará na primeira sessão após o recesso, 
esperando que o sindicato da categoria cobre o Prefeito Adilson sua transformação em 
projeto de lei e encaminhamento para deliberação desta Câmara Municipal. Por fim, 
solicitou ao Sr. Presidente para que fosse lida, na próxima sessão, a ata da reunião 
organizada pela COSPES, onde estiveram o Prefeito Municipal, Vereadores e membros da 
Comissão de Convênios da Prefeitura Municipal, discutindo sobre as obras públicas em 
andamento. O VER. AGNALDO BUENO iniciou informando que esteve em São Paulo, 
protocolando um documento junto ao Presidente da Comissão de Obras e Serviços da 
Assembléia Legislativa – Deputado Simão Pedro (PT), solicitando dispensar atenção à 
questão do acostamento nas obras da Rodovia SP-88, trecho entre Salesópolis e a Rodovia 
dos Tamoios. Disse que, na oportunidade, solicitou ao Deputado que, através da citada 
omissão, interceda junto à empresa responsável  pela  obra,  exigindo  o  acostamento,  cuja  
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falta expõe os usuários à sérios riscos. Por fim, dirigiu-se ao orador que o antecedeu, 
esclarecendo que colocou sobre a mesa de cada Vereador, nesta data, cópia da ata, cuja 
leitura solicitou para a próxima sessão, portanto, como foi ele (o orador) quem fez sua 
lavratura, estava disponível para dirimir qualquer dúvida. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE 
OLIVEIRA agradeceu aos Nobres Pares pelo primeiro semestre que estiveram juntos, 
discutindo e trabalhando, sempre com respeito, buscando atender os anseios da 
comunidade, esclarecendo fatos e unindo esforços na busca de melhorias para Salesópolis. 
Registrou que o Chefe do Poder Executivo não respondeu alguns dos seus requerimentos e, 
embora o prazo legal de trinta dias, ainda requereu mais tempo para enviar documentos e 
informações que solicitou. Lamentou porque os documentos requeridos deviam ser 
encaminhados quando do envio dos projetos, conforme dispõe a Lei Orgânica do Município, 
pois solicitou cópias de convênios, contratos, aditamentos, acordos, rescisões e nomeações 
de servidores. Também lamentou que não os recebendo, não os analisou e não conseguiu 
discuti-los junto do Assessor Jurídico deste Legislativo, portanto, se não recebê-los, levará o 
caso ao Tribunal de Contas do Estado e Ministério Público. Prosseguindo, informou que, 
nesta data, o Comitê de Bacias do Alto Tietê aprovou duzentos e cinqüenta mil reais para o 
FEHIDRO desta cidade mas, não havia nenhum representante para defender a necessidade 
da ponte que, acredita, seja para a Avenida Professor Adhemar Bolina, ou, da “Entrada dos 
Buenos”. Esclareceu que esta última alternativa foi solicitada, tanto por ele, quanto por 
outros Vereadores da gestão anterior mas, para efetiva liberação do citado recurso, será 
necessária a prestação de contas pendentes de um outro recurso liberado por este mesmo 
fundo. Também informou que o município requereu um recurso para construção de galerias, 
mas será necessário fazer alguns ajustes técnicos no projeto e reenviá-lo para prosseguir a 
tramitação. Reportando-se à sua manifestação na sessão anterior, disse que por comentar o 
caso das mudas de cambuci, um funcionário do Centro de Pesquisa Municipal foi transferido 
de setor. Confirmou que esteve conversando com o funcionário transferido mas, alertou que, 
se a intenção é sair “caça às bruxas”, devem se preparar para transferir mais funcionários, 
pois são vários que conversam com ele e lhe trazem informações, assim como fazem 
diversos munícipes da área urbana e rural que, indignados diante de várias situações, 
denunciam e pedem providências. Lamentou que a atual gestão faça este tipo de 
transferência, especialmente, por envolver funcionário prestes à aposentadoria, situação 
que agrava quando se alega reestruturação no quadro funcional, demonstrando total 
desrespeito. Também lamentou que esta gestão ouça muito o que dizem as pessoas de fora 
da cidade, enquanto menospreza as opiniões e reclamos dos salesopolenses.  Diante 
destes fatos, acredita que o Prefeito Adilson, ao apurar os fatos, verá que muito mais 
funcionários e outros munícipes estão descontentes, motivo pelo qual estão comentando 
com ele (orador) e solicitando providências. Lembrou que, no mês de Fevereiro, solicitou 
uma reunião entre o Prefeito e os moradores do Bairro Tietê e, pela primeira vez, em treze 
anos; dos quais já foi situação e oposição; passaram-se seis meses sem conseguir o 
agendamento. Reconheceu ser visto como alguém que não faz parte da Administração 
Municipal, mas, afirmou que se continuar do jeito que está, não quer mesmo que o vejam de 
forma diferente,  contudo,  aproveitou para alertar que  isto  não  lhe  impedirá  de  continuar 
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cobrando e solicitando informações acerca de tudo que lhe for questionado e denunciado. 
Disse que, fazendo um resumo dos cento e oitenta dias do atual governo, a situação que se 
encontra é desde falta de papel higiênico a de profissionais em vários setores e, se isto for 
uma forma de governar, afirma também que não quer isto para ele. Ressaltou que está 
faltando ao Prefeito Municipal, mostrar quem manda, quem ouve a população, quem vai aos 
locais avaliar as situações para valorizar as reivindicações da população. Lembrou que já 
trabalhou com este Prefeito quando ele foi Vereador nesta Casa de Leis e, exatamente por 
isto, não sabe o que aconteceu com aquele que discutia os problemas, apresentava 
trabalhos e defendia os interesses do povo. Enfatizou que falta gerenciamento, programa e 
projeto, porque em várias cidades, passados cem dias, todos começam a cobrar e falar, 
mas, nesta cidade, os Vereadores aguardaram ainda os cento e oitenta dias de governo. 
Quanto à área de saúde, lembrou que já falou da necessidade de planejar o que se 
pretende, já que todos os atendimentos mencionados, que ocorreram nas escolas rurais, 
deveriam ser rotina, incluindo não apenas crianças, mas todos os pacientes, no próprio 
Posto de Saúde, setor de prevenção e não de especialidades. Quanto à Secretária 
Municipal de Saúde, Dentista que também atende neste projeto, espera que faça o mesmo 
quando um paciente bater à porta de sua casa, no período noturno, precisando dos seus 
serviços profissionais. Ainda sobre o Programa de Saúde nas escolas, espera que seja 
divulgado os próximos bairros para que os Vereadores acompanhem este serviço público, 
evitando que tomem conhecimento apenas por “ouvir falar”. Comentou que, nesta data, 
tomou conhecimento de que os moradores dos bairros irregulares foram intimados a 
comparecer na Vara Distrital local como parte do Programa Cidade Legal, o que espera seja 
efetivado, pois envolve uma média de mil e trezentas pessoas. Esclareceu que vários 
loteamentos, embora irregulares, não estão embargados, mas há outros que estão por 
exigências dos órgãos ambientais. Ainda há outros quatro, com processo tramitando no 
Ministério Público, são os loteamentos: do Bairro Fartura – proprietário Narciso Miguel, 
Bairro Capela Nova – proprietário Antonio Lorca, Bairro Totozinho Cardoso – Rua Pedro 
Eugênio Bueno e, Bairro Tietê Acima – terreno de posse de José Izildo dos Santos, 
portanto, os demais podem seguir tramitação do Programa Cidade Legal.  Falou que, nesta 
data, visitou várias escolas e apresentou os problemas à Secretária Municipal de Educação, 
incluindo a escola que, há três meses, não dispõe de água para os alunos. Quanto às 
estradas rurais, disse que, quando cobrou o cronograma de trabalho foi criticado, entretanto, 
lendo a última edição do Jornal Sete, viu uma matéria cujo título era “já está no cronograma 
de trabalho as Estradas do Pico Agudo e outras”, questionando se existe ou não um 
cronograma. Declarou não entender porque publicam esta matéria se a própria 
Administração Municipal em resposta a um requerimento de sua autoria, disse que nunca 
teve um cronograma de trabalho. Aliado a isto, ainda declararam na TV que o município não 
dispõe de máquinas para consertar as estradas rurais e, novamente questionou se seria ele 
(o orador), o único a saber que a mesma máquina estava realizando serviço em terreno 
particular de bairro distante.  Lamentou toda esta situação, enfatizando que o Sr. Prefeito 
Municipal deveria ouvir mais os Vereadores desta Casa de Leis, considerando a experiência 
de muitos, mas, prefere, ou ficar fechado no seu gabinete ou viajando, contrariando sua 
própria proposta de governo que, ao apresentar, sempre afirmava que ficaria  no  município. 
                                                                                                                                                                       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 18ª Sessão Ordinária, realizada em 29 de Junho de 2009.                                            FL. 11 
 
 
Reconheceu que um prefeito não deve ficar somente no município, pois tem que buscar 
recursos, mas, também não pode buscá-los de segunda a segunda. Alertou que já trabalho 
neste Legislativo na conhecida condição de oposição ou situação do governo municipal, 
portanto, como sempre fez, expõe os fatos dos seis meses deste governo, requer 
informações mas, deixou claro que não passará os quatro anos avisando. Embora respeito 
o Sr. Prefeito Municipal, espera que ele realmente assuma sua função, ouça seus aliados 
mas também veja se procede o que falam,  tome decisões e até erre mas, não erre por 
omissão. Disse que há vários funcionários descontes pelas constantes mudanças e diante 
da falta de ação em várias situações, como por exemplo, a falta de funcionário para 
atendimento aos estudantes do período noturno na EMEF Professora Sônia Maria da 
Fonseca. Quanto aos convênios aprovados nesta data, espera que os funcionários 
necessários estejam contratados, entretanto, pelo que soube acerca da previsão de contrato 
de funcionário através de uma prova seletiva, não suprirá sequer as necessidades 
emergentes, como o caso citado da escola que funciona no período noturno, quanto mais 
para atender os convênios. Disse que o Prefeito Adilson não poderá alegar falta de apoio do 
Governo do Estado ou Federal, porque Salesópolis nunca contou com tanto apoio do 
Presidente da República que, através dos seus variados programas, ajuda muito esta 
cidade.  Por fim, ressaltou que o Prefeito Adilson deve assumir sua função de prefeito e, 
embora não tenha votado nele, deseja-lhe sucesso, pois há muitos eleitores que o elegeram 
e esperam que realmente assuma o cargo pelo qual lutou tanto. O VER. VANDERLON 
OLIVEIRA GOMES apoiou a manifestação do orador que o antecedeu, dizendo que, nesta 
data, também foi procurado por alguns funcionários que reclamaram a transferência de 
colegas e, concordou com eles, quando disseram que esta atitude caracteriza a intenção de 
acobertar falhas. Acrescentou que, há muito, os funcionários do Setor de Fiscalização 
Municipal vêm solicitando um veículo para trabalhar, tanto que ele (o orador) apresentou 
uma Indicação solicitando a reforma de um fusca que estava parado no Setor de Obras para 
disponibilizá-los. Entretanto, nesta data, tomou conhecimento de que referido veículo foi 
reformado mas, há diversas Secretarias Municipais interessadas e lutando para consegui-lo, 
contudo, o orador enfatizou esperar que isso não aconteça, porque será uma grande 
injustiça. Ressaltou que os funcionários do Setor de Fiscalização vêm se empenhando para 
desenvolver um bom trabalho, entretanto, fiscalizar uma cidade desta, incluindo área rural e 
Distrito dos Remédios, sem carro é muito difícil, esperando seja feita justiça e o carro que 
tanto lutaram fique para eles. Prosseguindo, comentou que, nesta data, esteve conversando 
com o Dr. João Alfredo, um dos Assessores Jurídicos da Prefeitura Municipal, sobre o 
loteamento irregular do Bairro do Fartura, quando ele informou que o documento já foi 
encaminhado ao loteador e que, no prazo de dez dias, será assinado. Lembrou que este 
processo iniciou em janeiro de dois mil e oito e, estando em julho de dois mil e nove, chega 
a conclusão que não houve avanço nenhum, esperando que agora o prazo seja cumprido. 
Acrescentou que, segundo informações, a Sabesp já tem projeto pronto para levar água 
àquele local e espera, apenas, a regularização, bem como, acrescentou o orador, que os 
Assessores Jurídicos da Prefeitura se empenhem, verdadeiramente, para resolver esta 
questão. Em seguida, declarou-se chateado com o Sr. Prefeito  Municipal  porque,   embora  
todos  defendam  a  necessidade  da reciclagem de produtos, a Associação de Recicladores 
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de Salesópolis enfrenta graves dificuldades face às promessas não cumpridas. Citou como 
exemplo, a promessa de continuidade do fornecimento dos sacos de reciclagem, alvo de 
reclamos constantes da população. Informou que, atualmente, aquela associação conta 
com dezenove funcionários que recebem, aproximadamente, duzentos reais por mês, 
portanto, sustenta dezenove famílias com tão pouco, diante da grande importância do 
trabalho que desenvolvem. Lembrou que a reciclagem ajuda a minimizar o sério problema 
do Aterro Sanitário, necessitando apenas do apoio da Prefeitura Municipal para evitar que 
os funcionários desanimem e o projeto de reciclagem seja interrompido ou até mesmo 
extinto. Comentou que alguns munícipes também o procuraram reclamando que o Centro 
de Pesquisa não apóia o desenvolvimento de um trabalho voltado à apicultura e solicitaram 
sua intercessão. Ressaltou que o trabalho voltado para o cultivo de cambuci é importante, 
mas, aquele centro não pode trabalhar com um único produto sem considerar mais 
alternativas. Alertou, dizendo que a exclusividade pode ser prejudicial, à exemplo do que 
ocorreu com o eucalipto, cujos produtores enfrentaram graves problemas com a produção, 
afetando toda economia do município. Espera que a Secretaria de Desenvolvimento apóie 
novas alternativas, evitando que, em futuro próximo, os problemas de produção afetem 
novamente esta cidade. Parabenizou a comunidade do Bairro da Pedra Rajada e Ribeirão 
do Pote que se uniu em mutirão para limpeza da estrada. Disse que também foi informado 
que, no dia seguinte a esta sessão, a máquina da Municipalidade seria disponibilizada para 
retirar mato e alargar aquelas estradas, comprovando assim que, se cada um fizer a sua 
parte, o benefício será para todos. Por fim, disse esperar que, no próximo semestre, todos 
voltem com toda força e determinação para continuar os trabalhos sempre em prol da 
comunidade salesopolense.  Não havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE 
comunicou que a reunião que agendou para terça-feira, dia seguinte a esta sessão, com 
representantes do DER, atendendo solicitação do Ver. Claudinei José de Oliveira, para 
discutirem as obras da Rodovia SP-88, foi adiada para quinta-feira, dia dois de julho, às dez 
horas. Também lembrou que esta era a última sessão ordinária do semestre e que a 
Câmara Municipal estará em recesso legislativo no período de um a trinta e um de julho, 
retomando suas atividades no dia três de Agosto, já que o dia primeiro de agosto será 
sábado. 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 29 de Junho de 2009. 
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  A Ata supra foi lida e ________________ em Sessão Ordinária, realizada em 
03 de Agosto de 2009.  


