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              ATA DA 25ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 21 de Setembro de 2009 - 1º Período da 15ª Legislatura.  Aos 
vinte e um dias do mês de Setembro do ano dois mil e nove, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Vigésima 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 dos presentes.  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: 
OFÍCIO Nº 784/09 do Poder Executivo, encaminhando o BALANCETE FINANCEIRO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, referente ao mês de Agosto/09 – desp.: À 
Comissão de Finanças e Orçamento;  REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito 
Municipal Nºs: 119 – Determinar ao setor competente ou encontrar dispositivos no contrato 
firmado com a empresa responsável – Triefe Participações e Empreendimentos Ltda, 
convocando-a para os reparos nos pontos do asfalto da Estrada da Petrobrás que já estão 
se deteriorando e informar sobre o andamento, bem como, se for de responsabilidade da 
Municipalidade, utilizar a própria sobra do recurso liberado para aquela estrada para as 
obras de reparo, do Ver. Pedro da Fonseca; 120 – Cópias dos documentos relativos aos 
valores gastos e empenhados para as Festas do Divino Espírito Santo na área central e 
Distrito dos Remédios, discriminando cada despesa;  e 121/09 – Encaminhar a 
complementação da resposta do Requerimento Nº 93/09 em que foi solicitado cópia do 
projeto e planilha aprovados pelo COMTUR e ata da reunião deste conselho que deliberou 
sobre os recursos do DADE, já que apenas encaminhou a ata, ambos do Ver. Claudinei 
José de Oliveira – desps.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. 
Prefeito Municipal Nºs: 270 – Determinar à Secretaria Municipal de Saúde, disponibilizar 
uma  Psicóloga para atender, ao menos uma vez por semana, no Distrito dos Remédios; 272 
- Determinar ao setor competente, pintar faixas de sinalização de estacionamento, no 
sentido 45 graus, na Praça Antonio de Souza Prado, Distrito dos Remédios, iniciando no 
Depósito do Sr. Edmir até a Locadora do Sr. Alan, dos Vers. Sérgio Aparecido Feliciano de 
Sá e Angelino Rodrigues; 273 – Avaliar e transformar em Projeto de Lei o anexo anteprojeto 
que encaminha, autorizando o Poder Executivo a realizar manutenção de acessos públicos 
em Áreas Consolidadas, enviando-o para ser apreciado por esta Casa de Leis; 274 – 
Determinar ao setor competente, tomar as providências cabíveis objetivando a religação da 
energia elétrica no Centro Comunitário do Bairro do Bragança; 275 – Determinar ao setor 
competente, aproveitar a oportunidade em que homens da Municipalidade trabalharão no 
Km Um da Estrada da Usina para realizar as obras e manutenção que relaciona, de 
necessidade mais emergente, todas do Ver. Claudinei José de Oliveira e outros; e 271 – 
Solicitando à Sabesp, para que tape a vala aberta para ligação de água, em frente ao Nº 76 
da Rua Ferdinando Jungers,  Distrito dos Remédios, todas dos Vers. Sérgio Aparecido 
Feliciano  de  Sá  e  Angelino  Rodrigues  –  desps.:  Encaminhe-se,  lidas   no   Expediente;  
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BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, referente ao mês 
de Agosto/09; OFÍCIO Nº 10/09 da Sabesp, informando os  valores da prestação de serviço 
no período de Janeiro a Julho/2009 e previsão para o período de Jan a Dez/2010 – desps.: 
À Comissão de Finanças e Orçamento; CONVITE do Subcomitê da Bacia Hidrográfica do 
Alto Tietê – Cabeceiras, para o Evento – Reflexões, Avaliação e Ações sobre o Rio Tietê, no 
dia vinte e um de setembro, das quatorze às dezoito horas, no Teatro Municipal de 
Suzano(os Vereadores foram avisados na sexta-feira, por telefone), e no dia vinte e dois de 
setembro, das oito às doze horas, na Barragem de Ponte Nova – desp.: Arquive-se, Plenário 
ciente; DECRETO Nº 2648/09 – Luto oficial por três dias, em todo território da Estância 
Turística de Salesópolis, em decorrência do falecimento do Sr. JOSÉ RODRIGUES 
CORREIA, ex-funcionário público municipal, ocorrido no último dia vinte de setembro – 
desp.: À Secretaria Administrativa para hasteamento da bandeira municipal. Terminada  a  
leitura,  o Ver. Claudinei José de Oliveira requereu um minuto de silêncio pelo passamento 
do ex-funcionário público municipal, Sr. José Rodrigues Correia, popularmente conhecido 
por “Porangaba” que, de imediato, foi atendido pelo Sr. Presidente. Ato contínuo, o  Sr. 
Presidente concedeu a  palavra  aos  Nobres Edis inscritos.  O  VER.  CLAUDINEI  JOSÉ  
DE  OLIVEIRA  iniciou justificando oralmente sua Indicação Nº 275, enfatizando a 
necessidade de melhorar a vida das famílias, ao menos, realizando as obras mais 
emergentes que as coloca em segurança. Referindo-se à Indicação Nº 273, disse esperar, 
com a aprovação do anteprojeto de lei, que a Administração Municipal também cobre das 
Empresas Bandeirante Energias do Brasil e Sabesp adequarem as redes de energia elétrica 
e de água e esgoto. Quanto ao Requerimento Nº 21, esclareceu que insiste na cópia do 
projeto e planilha além da ata da reunião do COMTUR – Conselho Municipal de Turismo, 
porque tomou conhecimento que, parte do recurso liberado pelo DADE – Departamento de 
Apoio e Desenvolvimento das Estâncias, no valor aproximado de setecentos e vinte e um mil 
reais, será utilizado em benfeitorias na praça central. Finalizou enfatizando que não é 
contrário à benfeitoria, contudo, acredita que o valor é muito alto para isto, podendo ser 
utilizado parte dele em outras obras de grande necessidade e benefício à população. O 
VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR concordou com o orador que o 
antecedeu sobre a utilização da verba do DADE, acrescentando que é muito importante 
avaliar sua aplicação para não cometer os mesmos erros da gestão anterior, evitando assim 
maiores prejuízos à população, diante de obra mal feitas ou paralisadas. Também disse que, 
quando se fala em reformar a praça central, deve-se considerar a grande importância da 
participação popular na decisão, para tanto, é necessário conhecer a proposta para depois 
dar seu aval. Disse ainda que, sendo bem aproveitados os recursos do DADE, garantirá 
melhorias significativas nesta cidade-estância e, conseqüentemente, melhor qualidade de 
vida para todos. Em seguida, lembrou que muitas obras públicas, tão logo concluídas já 
apresentaram problemas, citando como exemplo, os casos das obras de asfaltamento. Disse 
que esta situação faz todos concluir que, ou o serviço foi mal feito,  ou os técnicos 
responsáveis erraram na análise da carga que a estrada suportaria, motivo da deterioração 
em tão pouco tempo. Enfatizou que não se pode admitir consertos em obra nova, 
especialmente, se este conserto onera os cofres públicos e, finalizando,  lembrou que há 
legislação municipal para  este  fim,  portanto,  basta  utilizá-la,  convocando  a  empresa  
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responsável pela obra para que assuma o conserto e seus custos.  O VER. VANDERLON 
OLIVEIRA GOMES reportou-se ao Requerimento Nº 119, do Ver. Pedro da Fonseca, 
dizendo que viu as fotos da situação do asfalto anexadas e também visitou o local, 
constatando as péssimas condições e considerando-as absurdas por tratar-se de obra tão 
recente. Entretanto, ainda em se tratando da mesma proposição, discordou da sugestão 
para utilizar a própria sobra do recurso liberado, sugerindo que se faça conforme disse o 
orador que o antecedeu, Nobre Par Sebastião, que a empresa custeie os reparos da obra 
que ela mesma não realizou com a devida qualidade. Disse ainda que a sobra do citado 
recurso deve ser utilizado apenas para complementação da obra, como por exemplo, incluir 
a construção de canaletas se não estavam inclusas no contrato. Por fim, enfatizou que, 
utilizar a sobra do recurso para conserto de obra malfeita é utilização inadequada do dinheiro 
público.  Não havendo mais oradores inscritos,  o Sr. Presidente passou para a ORDEM 
DO DIA e, conforme pauta publicada,  solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a 
leitura dos Pareceres CJR Nº 018 e CFO Nº 029/09, ambos recomendando a aprovação do 
PROJETO DE LEI Nº 018/09 (Cria o “Dia Municipal do Rock” no calendário de eventos 
culturais da Estância Turística de Salesópolis e dá outras providências), de autoria do Ver. 
Agnaldo Bueno. Terminada a leitura, o Sr. Presidente colocou a matéria em discussão. O 
VER. AGNALDO BUENO, autor da matéria, iniciou agradecendo os membros das 
Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento pelos pareceres favoráveis à 
matéria, certo de que assim agiram porque a analisaram, reconhecendo a importância de 
incentivar os jovens. Disse que sempre guardou dentro de si, a seguinte frase: “A música é o 
único prazer dos sentidos que não representa vício”, portanto, a Câmara Municipal deve 
apoiar toda iniciativa que venha garantir este prazer. Dirigindo-se aos jovens músicos 
salesopolenses, presentes no plenário, disse que podem sempre contar com o apoio deste 
Legislativo, assim como contaram na tramitação deste projeto de lei. Também agradeceu o 
Assessor Jurídico desta Casa de Leis pelas pesquisas que o ajudou a realizar e elaborar 
este projeto e definir o dia. Por fim, esclareceu que o dia vinte e nove de novembro foi 
definido no projeto como o “Dia Municipal do Rock”,  por ser a data de morte do Grande 
Mestre da Música Rock, que era George Harrison. Ninguém mais se manifestando, foi o 
referido Projeto de Lei Nº 018/09 submetido à votação, sendo aprovado 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. SÉRGIO APARECIDO FELICIANO DE SÁ iniciou 
lamentando ter que “bater sempre na mesma tecla”, que é a necessidade de cronograma 
para máquina patrol. Disse que, há vinte dias, a máquina patrol passou na estrada do Bairro 
dos Mirandas e o serviço ficou excelente, mas, ao invés de dar continuidade, foi transferida 
para realizar serviços na Estrada da Nascente do Rio Tietê, enquanto deveria ir para a 
Estrada do Serrote, que era o bairro vizinho. Disse que esta decisão é lamentável e 
demonstra, claramente, a falta de cronograma de obras. Acrescentou que, se a 
Administração Municipal tivesse contratado os Conserveiros Rurais, solicitados há tempos 
pelos Vereadores, muitos problemas teriam se resolvido, mas, ao contrário, preferem não 
fazer o serviço e ouvir reclamações constantes.  Por fim, também lamentou dizer que, por 
conta desta falta de atendimento aos pedidos encaminhados ao  Sr. 
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Prefeito Municipal, diariamente, ouve a população dizer que os Vereadores não fazem nada, 
só vem à Câmara Municipal para buscar seus salários. O  VER.  CLAUDINEI  JOSÉ  DE  
OLIVEIRA  iniciou dizendo que, nesta semana, todos estão ouvindo falar sobre o dia vinte e 
dois de setembro em que se comemora o Dia do Rio Tietê. Enfatizou que os Prefeitos que 
compõem a AMAT – Associação dos Municípios do Alto Tietê; Vereadores que compõem a 
ACAT – Associação das Câmaras do Alto Tietê; devem unir-se ao Secretário Estadual de 
Meio Ambiente – Xico Graziano, para encontrar alternativas de garantir condições de uso do 
Rio Tietê e não apenas se preocupar em realizar comemorações. Disse que, além de 
Salesópolis preservar os mananciais e não receber nada em troca, ainda o Governo do 
Estado gasta milhões para despoluir o Rio Tietê. Ressaltou que esta Casa de Leis também 
deve se manifestar para que todos saibam que Salesópolis sempre preservou o Rio Tietê, 
mas o povo que vive aqui não recebe qualquer retorno, ao contrário, os filhos de Salesópolis 
são obrigados a ir embora para outros municípios,  a fim de ganhar a vida. Disse que,  se 
Salesópolis começar a mostrar para imprensa e autoridades do Governo Estadual e Federal 
as suas dificuldades, poderá receber maior atenção, inclusive e especialmente, na geração 
de emprego e moradia, portanto, espera que os Nobres Pares se unam neste objetivo. 
Lembrou que a Câmara Municipal aprovou projeto de lei criando a Diretoria Fundiária mas, 
até o momento, a Câmara Municipal não conhece os membros designados, contudo, alertou 
que, se demorar para definir, a solução dos problemas  ficará mais difícil, correndo-se o risco 
de perder vários benefícios. Concluiu dizendo que é muito importante decidir os membros 
desta diretoria para evitar maiores prejuízos aos moradores de loteamentos irregulares que, 
diariamente, são notificados pelos órgãos ambientais. Questionou como está a situação do 
convênio entre este Município e a Sabesp, pois sabe que já venceu e, se a Administração 
Municipal deixar como está, continuará vencido em prejuízo da população. Enfatizou a 
necessidade de discutir a redução dos valores das tarifas de esgoto, bem como a 
compensação através de apoio à projetos sociais. Parabenizou a Polícia Militar local que, 
neste final de semana,  apreendeu uma pessoa que tentava roubar o caixa de um banco 
desta cidade, trabalho importantíssimo que preveniu a ocorrência, dispensando assim a 
necessária assistência à comunidade. Comentou que, entre os anos de um mil novecentos e 
noventa e sete e dois mil, conseguiu um recurso para construção de um Posto de Saúde no 
Bairro do Fartura e, em seguida, foi definido o local e construído o prédio, contudo, foram 
tantos os impedimentos para seu funcionamento que foi fechado, utilizado para outros fins e, 
atualmente, está sendo ocupado pelo Centro de Zoonose do Município.  Lamentou esta 
determinação do uso daquele prédio porque acredita que este tipo de centro deveria 
funcionar longe de área residencial, além de ser mais um agravante para conseguir retomá-
lo como Posto de Saúde e atender a comunidade do Bairro do Fartura e arredores. 
Lembrando que, nesta data, comemora-se o Dia da Paz, aproveitou para desejar 
tranqüilidade e paz à família do Sr. Porangaba, ex-funcionário público municipal, mas, antes 
deste cargo, amigo de todos desta cidade. Comentou que sempre o encontrava e lembrava 
do Vice-Presidente da República, Sr. José Alencar, pois ambos passavam por sérios 
problemas de saúde, por tantos anos, mas estavam sempre felizes, brincando, contando 
piadas  e nunca reclamando,  dando sempre seu exemplo de superação,  portanto,  acredita  
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especialmente, ao filho Domingos, seu amigo, à esposa Dona Maria, muito conhecida e 
querida na cidade, à sua filha Bê, netos, genro e nora. Lembrou que o Sr. Porangaba 
sempre esteve no campo de futebol da cidade e, quando ele (o orador) começou a se 
envolver com esportes, já lembra dele apitando os jogos, brincando com todo e impondo 
respeito, portanto, cumpriu sua missão e deve estar em paz. Disse ainda que o Sr. 
Porangaba não poderia mesmo partir noutro dia que não fosse o Dia da Paz e,  finalizando, 
espera que, no dia-a-dia com ele, todos tenham aprendido muita coisa, como por exemplo,  
de vencer todas as dificuldades da vida com alegria e bom humor. A VERª. DEISE 
APARECIDA CORRÊA DUQUE iniciou lamentando que, mais uma vez, tenha que reclamar 
a situação da lombadas da cidade, cuja falta de pintura faz com que diversos motoristas não 
as enxergue e, portanto, reclamem tanto. Lamentou ainda mais por tratar-se de um serviço 
tão prático, em que apenas uma simples pintura resolveria os problemas, garantiria a 
segurança a moradores e turistas e evitaria mais reclamações. Também,  novamente,  disse 
que chamaria a atenção para a necessidade de resolver o problema do lixo nas imediações 
das barragens desta cidade,  onde o fluxo de pessoas é muito grande e, com isso, a 
quantidade de lixo é grande também. Disse que, no dia anterior a esta sessão, um domingo, 
esteve à beira de uma das barragens, onde contou dezenove carros e, se considerar que em 
cada um deles havia quatro pessoas, a quantidade de lixo quadruplica também. Sugeriu que, 
em comemoração ao Dia do Rio Tietê, o município aproveite para evitar o agravamento da 
situação com a chegada do verão, quando o movimento cresce, consideravelmente, 
elaborando um projeto para torná-lo utilizável. Reportando-se ao passamento do Sr. 
Porangaba, desejou muita paz a ele e sua família, certa de que, onde quer que esteja, 
conforme já disse à sua nora Arlete, Diretora desta Câmara Municipal e seu esposo e filho 
do Sr. Porangaba – Domingos, seu semblante demonstrava que sua partida foi em muita 
paz. Por fim, pediu a Deus que o ilumine e a todos da família, pois bem sabe a dor de perder 
um ente tão querido. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA iniciou registrando seu pesar 
pelo passamento do Sr. Porangaba, estendendo a toda família e amigos que acompanharam 
sua trajetória como cidadão, ser humano e homem de bem. Acrescentou que Salesópolis 
perde uma grande pessoa que, realmente lutou, trabalhou em prol do município e deu a 
todos que teve contato com ele, a oportunidade de aprender muito. Disse não haver nada 
que compense a dor deste momento de perda para a família, mas está certo de que Deus o 
receberá de braços abertos por tudo que foi como pessoa e homem público. Acrescentou 
ainda que sua família o teve como grande pai, grande marido, cujos filhos tiveram a 
educação que todo filho gostaria de receber, porque ele sempre soube zelar pelos seus. 
Disse que no caminho de todos, este é o mesmo fim, mas, as passagens que o ser humano 
deixa, deve ser lembrada com grande valor, como é o caso do Sr. Porangaba, uma pessoa 
de grande valor.  Quanto à Diretoria Fundiária, espera que se desdobre para passar para 
este Legislativo, em tempo hábil, todo e qualquer projeto a ser desenvolvido no município 
para que os Vereadores tenham o que responder diante dos questionamentos da população,  
especialmente,  os porquês da obra e o destino do dinheiro público.   Ressaltou  
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que o povo vêm clamando por transparência e os funcionários públicos devem deixar todo 
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já estão no quadro de funcionários e qualificá-los para assumir os cargos desta recém criada 
diretoria municipal, pois, valorizando-os se empenharão cada vez mais, conscientes de que 
também dependem dos benefícios,  se comprometerão ainda mais por serem da cidade e se 
envolverão para a evolução de todo processo. Comentou que o resultado com profissionais 
de Salesópolis será alcançado mais rápido, porque um profissional contratado, de outro 
município, tendo que cumprir quatro horas de serviço não cumprirá nem duas horas, 
dificultando até mesmo o contato com os Vereadores. Acrescentou ainda que um 
profissional de Salesópolis fará questão de atender bem o público e prestar melhor serviço 
para seu próprio município. Disse que,  muitas vezes,  a falha relativa ao mau serviço 
prestado não está naquele que contratou, no caso o Prefeito Municipal que, muitas vezes, 
sequer sabe o que está acontecendo, mas, no encarregado direto,  no chefe do funcionário 
que não lhe cobra mais dedicação e empenho, gerando os problemas e constantes 
reclamações de munícipes. Portanto, entende que, sendo o profissional qualificado e 
motivado, não poderá alegar ignorância do serviço que deve fazer e como deve atender. 
Comentou que diversas áreas do serviço público sofrem com o mau atendimento e, muitas 
vezes, um bom atendimento é o suficiente para resolver um problema, ainda que não haja 
solução, há diversas formas de responder não às pessoas, por isso, os profissionais 
públicos devem estar preparados para prestar o melhor atendimento possível. Enfatizou 
ainda que o bom atendimento deve ser a prioridade de qualquer órgão público, como por 
exemplo da área de saúde, porque há pessoas que dependem de uma vaga para retornar 
ao médico,  a fim de mostrar-lhes os exames solicitados,  e perde o exame devido à falta de 
vaga, além de perder tempo e dinheiro do transporte para a realização deste exame. 
Ressaltou que alguns pedidos,  como os de patrolar uma estrada ou colocar uma luminária, 
podem esperar por algum tempo, ainda que seja para cumprir um cronograma, mas,  na 
área de saúde,  não há como esperar. Também ressaltou que a Secretaria Municipal de 
Saúde está melhor do que das cidades vizinhas, mas isto não significa que pode deixar que 
os pacientes percam exames por não conseguirem agendar retorno médico. Por fim, disse 
que é necessário unir forças para cobrar o direito do cidadão, portanto, se não há 
profissionais suficientes, é necessário resolver o problema, como é o caso da Psicóloga 
solicitada pelo Nobre Par Sérgio Feliciano, na Indicação Nº 270. O VER. SEBASTIÃO 
RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR iniciou expondo duas fotos das traves com redes 
colocadas,  pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, na Área de Lazer da Avenida 
Nova,  atendendo pedidos dos usuários. Agradeceu o Secretário da Pasta – Professor 
Marcelo, elogiando-o pelo trabalho que vem desenvolvendo, pois faz o possível e até o 
impossível diante dos parcos recursos destinados ao esporte, para garantir dinamismo ao 
município. Disse que houve alguns problemas na Avenida Nova – trecho destinado ao 
Esporte e Lazer, pois alguns equipamentos ficaram à mercê de atos de vandalismo, por falta 
de funcionários para zelar pelo local, citando inclusive, o roubo de redes e traves. Por outro 
lado, disse que os usuários cobram melhorias,  mas espera que esses também ajudem  
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a cuidar daquele local. Comentou que recebeu vários telefonemas de pessoas reclamando 
do acesso à Barragem de Ponte, onde está levantando um loteamento irregular. Disse que, 
segundo denúncias recebidas, uma cooperativa falida está vendendo terreno e formando 
uma favela às margens do Rio Tietê. Disse que este fato já foi denunciado ao DUSM – 
Departamento de Uso do Solo Metropolitano, à Secretaria de Meio Ambiente e ainda foi 
lavrado Boletim de Ocorrência pela Prefeitura Municipal, mas, esta Casa de Leis deve 

http://www.camarasalesopolis.sp.gov.br/�


 

       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 
 

  

 

também denunciar ao Ministério Público porque os salesopolenses são cobrados por 
construir em loteamentos irregulares, então não há como suportar mais este loteamento que 
vem sendo ocupado por pessoas de outras cidades. Alertou ainda que, em breve, estas 
pessoas também exigirão rede de água e esgoto, de energia elétrica e outros benefícios, 
afinal, à exemplo dos demais loteamentos da mesma situação, eles foram enganados pelos 
loteadores,  que estão ganhando muito dinheiro em cima de pessoas inocentes,  que 
compram estas terras mais baratas para plantar e morar. Disse que a Prefeitura Municipal já 
notificou alguns casos, contudo, por tratar-se de área particular, enfrentou alguns 
impedimentos para prosseguir, por isso, se ela mesma não levar o caso ao Ministério 
Público, esta Casa deve fazê-lo para evitar o agravamento da situação. Também alertou que 
se continuar como está, em breve, Salesópolis contará com mais de mil e quinhentas 
famílias e o município terá que absorver a todos no atendimento hospitalar, de 
medicamentos, e demais atendimentos na área assistencial, o que prejudicará o 
atendimento à população local. Sobre a renovação do contrato com a Sabesp – Companhia 
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, já comentado pelo orador que o antecedeu, 
lembrou que, em dois mil e sete, quando presidente deste Legislativo, distribuiu cópia da Lei 
Federal que dispõe sobre a necessidade de implantar uma Agência Municipal Reguladora de 
Água e Esgoto neste município. Esclareceu a importância desta agência, através da qual, o 
município terá representatividade de peso para discutir as questões pertinentes ao 
saneamento no município. Disse que, se esta agência for criada à nível regional, Salesópolis 
perde a força diante da questão do saneamento, por isso, espera que os Nobres Vereadores 
analisem novamente a citada lei, a fim de unir esforços e criar esta agência,  o mais rápido 
possível. Registrou o atendimento disponível à população pelo Sebrae móvel e Poupatempo, 
ambos resultantes de trabalho, respectivamente, do Sr. Prefeito Municipal e do Ver. Agnaldo 
Bueno, em prol da comunidade, facilitando assim a proximidade aos salesopolenses. 
Também registrou seus sentimentos pelo passamento do Sr. Porangaba, um amigo que fez 
sua história em Salesópolis, deixando verdadeiros amigos no Setor de Obras da Prefeitura 
Municipal onde foi muito respeitado pela maneira com que conduzia aquele setor. Enfatizou 
que o Sr. Porangaba sabia mandar e assim foi respeitado, transformando funcionários em 
amigos pela maneira com que conduzia as situações. Disse que todos os funcionários que já 
saíram ou se aposentaram e os que ainda estão trabalhando naquele setor municipal 
recordam do Sr. Porangaba pela história que fez no Poder Público Municipal, onde fez 
amigos e marcou a vida de todos pelas suas brincadeiras e bom humor. Falou que as 
pessoas não devem ficar tristes pelo acontecido, mas, lembrar dos bons momentos de 
felicidade que estiveram com ele, sugerindo que todos façam esforços para seguir seu 
exemplo, marcando também suas histórias quando deixarem este mundo.   Por fim, desejou 
que Deus o tenha em um ótimo lugar, para que descanse em paz,  
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como merece.  O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES,  reportando-se à manifestação 
do Nobre Par Claudinei sobre o Rio Tietê, disse que lhe chama atenção a forma com que 
vem sendo feito o trabalho de limpeza. Comentou que, muito embora tenha pouca 
experiência com serviços mais duros, nunca viu começar um trabalho do meio para o 
começo, ou seja, estão limpando o rio de São Paulo para cá, enquanto isso, os municípios 
mais próximos à cabeceira estão sujando-o, diariamente. Declarou não entender a 
engenharia ou estudo utilizado para esta decisão, porque entende que o trabalho vem sendo 
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feito ao contrário e, desta forma, nunca conseguirão limpar o Rio Tietê. Concluiu 
comentando que ouviu na Rádio DS-FM que, noventa e cinco por cento do esgoto de 
Guarulhos é despejado no Rio Tietê, portanto, não entende o que estão fazendo os 
responsáveis por esta obra que deveriam começar por Salesópolis, seguir para Biritiba Mirim 
e Mogi das Cruzes, limpando, canalizando e fazendo o devido saneamento. Referindo-se às 
obras da Rodovia SP-88, no trecho entre Salesópolis e a Rodovia dos Tamoios, comentou 
que, segundo o Assessor Jurídico deste Legislativo, a Dra. Renata – Promotora da Vara 
Distrital local, deixou o cargo que será novamente assumido pelo Dr. Luiz Cláudio. Declarou-
se feliz e disse esperar que, pela seriedade com que aquele promotor sempre trabalhou, 
dará prosseguimento ao processo relativo aos problemas do acostamento, encaminhando 
àquele Ministério Público, fazendo com que sejam cumpridas as normas de segurança em 
benefício dos usuários. Comentou que, nesta data, recebeu alguns telefonemas de 
moradores daqueles arredores alertando que a obra continua sem as alterações solicitadas 
em reunião com representantes do DER e da empresa contratada para a obra, portanto, 
demonstra que a audiência judicial não aconteceu, o que será confirmado pelo Nobre 
Assessor Jurídico desta Casa de Leis. Sugeriu ao Sr. Presidente que, se necessário, 
recorra, através desta Câmara Municipal, à órgãos superiores, mas não se pode ficar parado 
esperando os erros acontecerem e continuarem em prejuízo do povo. Disse que os 
Vereadores não podem continuar aceitando tudo o que o Governo do Estado impõe, como 
por exemplo, a construção da represa e outros, sem nenhuma compensação e ainda com 
exigências de preservação. Propôs até mesmo uma paralisação na rodovia ou junto ao 
Fórum local, mas enfatizou a necessidade de fazer alguma coisa que não apenas aceitar as 
imposições. No tocante à Área de Saúde, comentou que, uma senhora, moradora do Bairro 
Padre José, levou seu filho menor para uma cirurgia em São Paulo e, por volta de dezesseis 
horas, ela lhe telefonou pedindo ajuda e dizendo que o motorista da Municipalidade que a 
levou teria que vir embora naquela hora porque não recebia horas-extras. O orador disse 
que, muito embora compreendendo o motorista, porque ninguém trabalha sem receber, ele 
não poderia largar a mãe com o filho, já que o médico só liberaria seu filho às dezenove 
horas, portanto, ela não teria como vir embora de ônibus com o filho pós-cirúrgico. Relatou 
que, tão logo desligou o telefone, contatou o Setor de Saúde da Municipalidade e solicitou 
pela intermediação junto àquele motorista, a fim de resolver o problema que deixou aquela 
mãe desesperada. O orador disse concordar com a necessidade de cortar horas-extras, 
mas, disse que não deve expor os pacientes a esta situação, necessitando de encontrar 
uma maneira de compensar em folgas ou pagar horas-extras. Questionou o que seria feito 
se a mesma situação ocorresse com o Sr. Prefeito Municipal que, estando em uma reunião 
em São Paulo, tivesse que largar tudo e sair às dezesseis horas para chegar em Salesópolis 
à tempo de não precisar  pagar   
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horas-extras ao motorista, acreditando que o Sr. Prefeito Municipal continuaria na reunião e 
o motorista esperaria o tempo necessário, ainda que não se tratasse de um problema de 
saúde, envolvendo até mesmo a cirurgia de uma criança, então o motorista também deveria 
esperar no caso daquela senhora e de outros. Sugeriu a definição de regras aos motoristas, 
evitando penalizar pacientes e acrescentou que já presenciou a discussão entre um 
funcionário da Área de Saúde e um motorista sobre o mesmo assunto de horas-extras, 
portanto, é necessário resolver a situação porque o motorista tem direito de receber pelas 
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horas que trabalha. Com relação às fotos expostas nesta sessão pelo Nobre Par Sebastião, 
lembrou que, em março deste ano, apresentou uma Indicação solicitando iluminação 
naquela Área de Lazer, pois há um trecho entre esta área e o Auto Posto Ipiranga que está 
totalmente escuro, contudo, a Prefeitura Municipal continua pagando como se as lâmpadas 
funcionassem normalmente, já que a Empresa Bandeirante Energias do Brasil recebe pelo 
número de lâmpadas instaladas no município. Enfatizou que a escuridão favorece os atos de 
vandalismo já citados por aquele colega e comentou que um Conselheiro Tutelar lhe contou 
que, visitando o local, constatou próximo ao bambuzal, vários materiais utilizados no 
consumo de entorpecentes, portanto,  a iluminação no local inibirá este tipo de situação. 
Lembrou que esta medida depende de empenho dos Assessores do Sr. Prefeito Municipal 
junto àquela empresa concessionária, para que sejam religadas ou trocadas as lâmpadas, 
especialmente, porque não depende de orçamento, apenas de insistência, de verdadeiro 
empenho para resolver o problema. Também lembrou que encaminhou uma Indicação, 
naquele mesmo mês de março, solicitando a construção de uma pequena valeta para vazão 
da água que fica empossada na Rua São Cristóvão, preocupando os moradores com a 
dengue, além do mau cheiro que exala na rua toda, todavia, passados seis meses, nada foi 
feito. Declarou-se chateado com as situações porque não solicita nenhum absurdo, apenas 
um serviço simples, como também é o caso da passarela que liga a Avenida Professor 
Adhemar Bolina à Travessa José Victor Ribeiro, caso que precisou ser encaminhado ao 
Ministério Público. Também registrou seu pesar pelo passamento do Sr. Porangaba, pessoa 
muito admirada e que, apesar das dificuldades de saúde que enfrentou, sempre se mostrou 
feliz à todos. Lamentou não acompanhar o velório e sepultamento, justificando que tomou 
conhecimento do fato através de telefone, na segunda-feira, às oito horas e trinta minutos, 
mas estava em Mogi das Cruzes e não daria tempo de chegar para o sepultamento marcado 
para às nove horas e trinta minutos. Concluiu registrando seu desejo de conforto à família do 
Sr. Porangaba, pedindo à Deus que abençoe à todos para que se mantenham com fé em 
Deus porque somente Ele dá forças neste momento. Não havendo mais oradores inscritos,  
o SR. PRESIDENTE o Sr. Presidente comunicou que a reunião com o Dr. Osmail Ribeiro 
será realizada na próxima segunda-feira, dia vinte e oito de setembro, às dezessete horas, 
nesta Casa de Leis, esperando contar com a presença de todos Vereadores. 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 21 de Setembro de 2009. 
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PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  : 
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
28 de Setembro de 2009.  
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