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ATA DA 28ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE SALESÓPOLIS, realizada em 19 de Outubro de 2009 - 1º Período da 15ª Legislatura.  
Aos dezenove dias do mês de Outubro do ano dois mil e nove, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Vigésima 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 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: 
MENSAGENS do Poder Executivo Nºs 1061 e 1053/09, encaminhando, respectivamente, os 
PROJETOS DE LEI Nºs 027 (Autoriza a Prefeitura Municipal de Salesópolis a firmar 
convênio com a Secretaria de Estado do Planejamento, tendo como objeto as obras de 
pavimentação da Travessa Expedicionário Pedro Pinto de Miranda); e 028/09 (Cria cargos 
de Diretor de Educação Infantil no Quadro de Empregos da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura e dá outras providências) – desp.: Aguarde-se os Pareceres 
competentes; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 128 – Informar 
acerca do andamento do pedido dos cidadão salesopolenses, feito através de 
abaixo-assinado (Protocolo Nº 1486), para instalação de um semáforo com controle 
manual, nas imediações da EMEI Profª. Maria Aparecida Biasoli e da Creche 
Municipal, para  dar-lhes o devido retorno e, no que estiver ao alcance e competência 
do Vereador, colaborar para que tal semáforo seja adquirido e instalado, dentro do 
menor prazo possível, do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes; 129 – Informar por quê não 
está inclusa a pavimentação até o Vilarejo da Igreja do Km 1 da Estrada da Usina, 
haja vista que o recurso foi solicitado para atender também aquela comunidade e, se 
as obras não se iniciaram, por quê não altera a programação, incluindo o referido e 
necessário trecho, ao invés de recapear os 600 m² da Rua Prefeito Cláudio José de Souza 
que já se encontra em boas condições; 130 - Informar quais medidas foram adotadas para 
regularizar a Prestação de Contas impugnada, referente à Aquisição de Equipamento e 
Material Permanente, objeto do Convênio Nº 532725 e, tão logo seja efetivada a 
regularização, informar esta Casa de Leis, através de comprovantes, ambos do Ver. 
Claudinei José de Oliveira – desps.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao 
Sr. Prefeito Municipal Nºs: 297 – Fazer gestão junto à Sabesp, objetivando o prolongamento 
da rede de água e esgoto na Estrada Sebastião Antonio de Souza, até a casa do Sr. 
Lourenço Cardoso; 298 - Atender a solicitação dos moradores da Estrada Sebastião Antonio 
de Souza, dando nome à estrada que dá continuação a esta, até a casa do Sr. Lourenço 
Cardoso; 299 - Viabilizar a construção de um banheiro público na antiga Rodoviária, para 
atender os usuários do transporte coletivo e turistas que visitam esta cidade; 300 - Estudar e 
viabilizar, para o próximo ano, a inclusão de uma nova linha ou alteração da atual linha de 
transporte escolar da Estrada da Usina,  objetivando melhor atender os alunos residentes 
acerca da 1,5 Km da Estrada Sebastião Antonio de Souza; 301 - Enviar para apreciação 
desta Edilidade, um Projeto de Lei, nos moldes do Anteprojeto de Lei que anexa a este, 
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dispondo sobre denominação de Rua Sírio Félix à rua, hoje extensão da Avenida Antonio 
Paulino de Miranda, localizada ente a Rua Quinze de Novembro e a Avenida Professor 
Adhemar Bolina, todas do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes; 302 – Determinar a realização de 
uma Operação Tapa-buracos em todas as ruas desta cidade, especialmente, nos pontos 
mais críticos que menciona com as respectivas fotos que anexa, do Ver. Pedro da Fonseca; 
303 - Determinar ao setor competente, canalizar as águas pluviais e também as utilizadas 
por agricultores, bem como fechar uma valeta existente na Estrada dos Fonseca, Bairro do 
Serrote, do Ver. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá; 304 – Determinar a liberação dos 
acessos à Barragem de Ponte Nova, através da Fazenda de propriedade do Sr. Conrado 
que, há muito, foram bloqueados, dos Vers. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá e Angelino 
Rodrigues; 306 – Atender o abaixo-assinado que anexa, dos moradores do “Loteamento do 
Chico Rita”, objetivando a colocação de telefone público e luminárias nos postes daquela via 
de acesso; e 307 - Adotar as medidas que se fizerem necessárias, junto ao seu Vice-
Prefeito, Diretor Clínico da Santa Casa local e cônjuge da Secretária Municipal de Saúde, 
objetivando disponibilizar mais ambulâncias para a Santa Casa de Misericórdia Frederico 
Ozanan, evitando situação de risco grave,  como a demora no socorro da vítima de acidente 
que ocorreu no último dia 12 de Outubro, no cruzamento da Avenida Professor Adhemar 
Bolina com a Rua Pedro Rodrigues de Camargo, ambas do Ver. Claudinei José de Oliveira;  
308 - Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a colocação 
de quatro luminárias no início da Estrada da Roseira, sentido Salesópolis-Paraibuna, 
conforme croqui anexo; 309 - Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, 
objetivando a reabertura do seu Posto de Atendimento de Emergência, localizado na 
Avenida Victor Wuo desta cidade, ambas do Ver. Paulo Arouca Sobreira; e 305/09 – 
Solicitando ao DUSM a liberação, ao Poder Público Municipal, para fazer a manutenção e 
patrolamento da estrada de acesso ao “Loteamento do Chico Rita”, também do Ver. 
Claudinei José de Oliveira –  desps.:  Encaminhe-se, lidas no  Expediente;  BALANCETE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, referente ao mês de Setembro/09 – desp.: À 
Comissão de Finanças e Orçamento; OFICIOS Nºs: s/Nº do Sindicato do Comércio Varejista 
de Mogi das Cruzes e Região do Alto Tietê, encaminhando um exemplar da Cartilha do “MEI 
– Microempreendedor Individual”, que tem como objetivo facilitar a divulgação e contendo 
orientações e informações necessárias aos interessados, disponibilizando outras exemplares 
caso haja interesse; 003/09 - da Nextel – Em resposta ao OF CM Nº 141/09, informando que 
este município de Salesópolis fará parte de análise e estudos da empresa mas, no 
momento, não pode definir uma data específica para o início da comercialização dos seus 
produtos e serviços nesta cidade; do Ver. Lauriston Roberto da Câmara Municipal de Poá – 
solicitando a leitura no Expediente desta Sessão,  da Carta de Intenção elaborada com o 
objetivo de mobilizar e atingir o maior número de autoridades possível para viabilizar a 
concretização do projeto para construção de uma Casa de Pós Recuperação e Trânsito de 
Dependentes e de uma Clínica de Reabilitação Feminina e Adolescente na Região do Alto 
Tietê; 008/09 da Associação dos Taxistas Autônomos de Salesópolis – encaminhando cópia 
do Ofício que destinaram ao  Senhor  Prefeito  Municipal,  para  que  efetue  obras  de 
reparos na cobertura asfáltica e na sinalização de solo da Avenida Professor Adhemar 
Bolina,   visto  o  risco  constante  de  acidentes  e  a possibilidade de responsabilização do 
Município por danos e lucros cessantes aos usuários; COMUNICADOS sobre a liberação de 
recursos financeiros do Ministério da Educação: no valor de R$ 2.190,06  referente a 6ª 
Parcela do PNATE e R$ 5.229,20 referente a 1ª Parcela do PDDE;  e no valor total de R$ 
11.325,76 referente a 7ª Parcela do PNATE;  do Ministério da Saúde: no valor de R$ 
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108.351,05 para Pagamento de Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial 
e Hospitalar;  no valor de R$ 2.589,32 para Pagamento de Programa de Assistência 
Farmacêutica Básica;  no valor de R$ 23.845,50 para Pagamento de PAB Fixo; no valor de 
R$ 600,00 para Pagamento de Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária; no valor de R$ 
170,40 para o Pagamento de Piso Estratégico – Gerenciamento de Risco de VS; no valor de 
R$ 106,94 para Pagamento de Piso Estratégico – Gerenciamento de Risco de VS – 
Produtos/Serviços; no valor de R$ 2.748,36 para Pagamento de Teto Financeiro de 
Vigilância em Saúde – TFVS (EX-TFECD) – todos competentes ao mês de Setembro/09; da 
Câmara dos Deputados: no valor de R$ 633.963,69 referente aos recursos do Orçamento da 
União pagos ao Município – referente ao mês de Agosto/09 – desps.: Arquive-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 oralmente 
sua Indicação Nº 304, enfatizando que os acessos bloqueados em questão são estradas de 
servidão que sempre foram utilizadas pela população. Entretanto, com a compra das 
fazendas pelo Sr. Conrado, foram bloqueadas e, desde então, geram constantes cobranças 
e reclamações aos Vereadores porque a Barragem de Ponte Nova é um dos pontos 
turísticos de Salesópolis que já sofria as conseqüências do número reduzido de visitantes e 
depois desta medida o comércio dos arredores também está sendo prejudicado. Comentou 
ainda que esta situação já impossibilitou o socorro do Corpo de Bombeiros que, sendo 
acionado, pretendia passar pelo acesso que sempre utilizou e foi obrigado a dar uma 
enorme volta pelo Aterrado e usar um barco  para chegar até a vítima mas, diante da 
demora, transportaram o corpo daquele que não resistiu esperar pelo atendimento. Por fim, 
espera que seja visto a legalidade dessa situação porque, sendo considerada estrada de 
servidão, deve ser reaberta para facilitar o acesso aos turistas e assim, retomar o movimento 
no comércio local. O  VER.  CLAUDINEI  JOSÉ  DE  OLIVEIRA  reportou-se inicialmente à 
sua Indicação Nº 306, dizendo que solicitou serviços públicos básicos como telefone e 
iluminação pública,  entendendo que, em se tratando de loteamento, não pode realizar 
grandes obras. Acrescentou que, paralelamente, também está encaminhando a Indicação Nº 
305 ao DUSM – Departamento de Uso do Solo Metropolitano,  esperando que libere o Poder 
Público Municipal a atender as reivindicações de benfeitorias para os moradores. Enfatizou 
que ambos serviços públicos são necessários por questões de segurança dos moradores, 
face ao aumento do movimento de pessoas com a recém-criada Barragem do Paraitinga. 
Justificou oralmente seu Requerimento Nº 130, esclarecendo que o Município está 
inadimplente devido à impugnação na Prestação de Contas de recurso liberado em 2006, 
contudo, é necessário resolver a situação antes de findar o prazo com seus conseqüentes 
prejuízos. Disse esperar que a Administração Municipal  aceite  a  situação  para  que  se  
possa  receber  os recursos que  tanto lutam os Vereadores junto aos Deputados Estaduais 
e Federais. Quanto à sua Indicação Nº 307, disse que não tem como objetivo criticar, 
apenas chamar a atenção para o Setor de Saúde, porque, recentemente, um munícipe foi 
acidentado e enfrentou problemas diante da falta de ambulância. Enfatizou que ambulância 
para socorro é um atendimento básico que não pode faltar nesta cidade, especialmente, em 
se tratando de socorro de vítimas numa estância turística, em pleno feriado. Questionou 
como seria se acontecesse um acidente na área rural, onde se concentram os pontos 
turísticos desta cidade se, nem no centro da cidade conseguiu o atendimento. Comentou ter 
tomado conhecimento do Decreto baixado pelo Sr. Prefeito Municipal, acerca da contenção 
de despesas e que, em seu Artigo Segundo, proíbe a circulação da frota de veículos oficiais 
nos finais de semana e feriado, bem como nos dias normais após às dezoito horas, contudo,  
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ressalva casos autorizados ou ainda por motivo de emergência. Ressaltou que, na sua 
opinião, as ambulâncias deveriam ficar no pátio da Santa Casa local onde sempre terá um 
médico para liberar o atendimento ou fazer contato com o Diretor Clínico e sua esposa que é 
Secretária Municipal de Saúde. Por fim, disse que a cidade deve se preparar para os 
próximos feriados e festas de final de ano, quando o movimento na cidade é maior e, 
conseqüentemente, os riscos de acidente aumentam. O VER. PAULO AROUCA 
SOBREIRA  justificou oralmente sua Indicação Nº 309, dizendo que, embora a Prefeitura 
Municipal disponibilize espaço para a Empresa Bandeirante Energias do Brasil atender, há 
muitas reclamações com relação à prestação dos serviços nesta cidade.  Lembrou que, 
onde ficam estacionados os carros da frota de socorro daquela empresa, no início da 
Avenida Victor Wuo, também se fazia o atendimento ao consumidor. Entretanto, com a 
abertura do Posto de Atendimento, que funciona três vezes por semana, fechou aquele e, 
devido às restrições do atendimento, os clientes devem contatar o Atendimento 0800, mas 
este demora de três horas a dois dias, ou seja, muitas pessoas ficam sem energia por 
grande espaço de tempo. Diante das constantes e crescentes reclamações da população, 
decidiu solicitar que os pedidos sejam feitos direto em Salesópolis, com telefone local, para 
evitar a demora no atendimento neste município, que tem uma vasta extensão rural.  
Também acredita que, atendendo todos os dias, incluindo-se os finais de semana, e os 
carros da empresa estando disponíveis nesta cidade, o atendimento aos munícipes, que 
pagam suas contas em dia, será instantâneo. Por fim, justificou sua Indicação Nº 308, que 
solicita iluminação pública à mesma empresa para garantir segurança aos estudantes e 
trabalhadores que chegam no ponto final, altas horas da noite. Passando a presidência ao 
Vice-Presidente, Ver. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior, o VER. PEDRO DA 
FONSECA justificou sua Indicação Nº 302, dizendo que a atual Administração Municipal já 
está no comando há dez meses e, sendo esta cidade uma estância turística, que realiza 
festas todos os finais de semana, é absurda a situação das ruas, incluindo-se as da área 
central.  Expôs várias fotos dos buracos das ruas desta cidade, dizendo que seria impossível 
fotografar todos e, conforme foram passando no telão, comentava os locais e disse que, 
quando os fotografava, ouvia reclamos diversos diante da necessidade de uma operação 
tapa-buracos e críticas à Administração pelos danos e prejuízos aos veículos. Lembrou 
ainda que os taxistas são os mais prejudicados porque circulam mais e o carro é sua 
ferramenta de trabalho, por isso, o envio do Ofício Nº 08, da Associação dessa classe, 
também reivindicando medidas, porque dependem dos carros  em bom estado, mas, com os 
tantos buracos, é impossível manter. Disse que para os aviões as ruas e estradas de 
Salesópolis estão boas, pois eles não balançam ao passar por elas. Disse  parecer que 
apenas o Poder Legislativo tem preocupação com a população, pois não se vê acontecer 
nada e assim envergonha a todos desta cidade-estância, que deveria apresentar uma 
estrutura mínima para receber os turistas. Com tal Indicação e Ofícios da Associação dos 
Taxistas, espera que o Poder Executivo tome providências, pois a preocupação com o 
município não cabe apenas ao Legislativo, mas, especialmente, ao Poder Executivo que tem 
a responsabilidade de executar. Retomando a presidência e prosseguindo com a ordem de 
inscrição, o Sr. Presidente concedeu a palavra ao VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES 
que iniciou lembrando que, desde o mês de março, a Nobre Colega Deise vem solicitando a 
pintura das lombadas desta cidade, mas, até o momento, não se lembra de ver sequer uma 
delas pintada, o que considera vergonhoso. Lamentou tal situação porque tem presenciado, 
várias vezes, motoristas passando por lombadas sem parar devido à falta de identificação, 
apesar das insistentes cobranças daquela Vereadora. Disse que, caso não se resolva, a 
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Câmara Municipal deve tomar alguma medida, porque não se pode apenas continuar 
conversando,  pedindo e registrando em ata sem que o Chefe do Poder Executivo tome uma 
atitude. Com relação à operação tapa-buracos, também considerou importante, mas todos 
devem reconhecer que pintar uma lombada é tarefa bem mais simples e de custo baixo. 
Quanto ao Ofício do Vereador de Poá, esclareceu que ele (o orador) também vem 
trabalhando junto com a aquela cidade na intenção de unir esforços entre as demais cidades 
da Região do Alto Tietê para construir uma Casa de Recuperação e Pós Recuperação em 
Trânsito de Dependentes Químicos. Esclareceu que é importante o pós-recuperação para 
reintegrar o paciente à sociedade, haja vista que este suporte é de extrema importância para 
o sucesso real do tratamento. Acrescentou ainda que também será necessária uma Clínica 
de Reabilitação Feminina e de Adolescente porque, atualmente, as clínicas existentes nas 
cidades de Suzano e Poá atendem apenas homens e, nenhuma delas aceita adolescentes, 
devido às exigências do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente. Comentou que o 
Presidente deste Legislativo já vem apoiando e levando o caso à ACAT – Associação das 
Câmaras do Alto Tietê e que o Sr. Prefeito Municipal deve levá-lo à AMAT – Associação dos 
Municípios do Alto Tietê, para que juntos consigam as clínicas e possam resgatar as 
pessoas envolvidas com álcool e outros tipos de drogas. Enfatizou que, embora pareça que 
abandonar tais vícios dependa apenas de boa vontade, a dependência é uma doença que 
requer tratamento. Em seguida, justificou oralmente sua Indicação Nº 299, dizendo que, 
embora a Rodoviária Municipal esteja desativada, o local ficou como ponto principal de 
embarque e desembarque da área central desta cidade, entretanto, não dispõe de um 
banheiro público sequer, obrigando os usuários do transporte coletivo a se recorrerem aos 
pontos comerciais dos arredores. Acrescentou que o banheiro público ora solicitado deve ser 
construído com recursos do DADE – Departamento de Apoio e Desenvolvimento das 
Estâncias, o mais breve possível, porque, a cada dia, a situação se agrava mais, 
aumentando as críticas e reclamos populares. Também justificou sua Indicação Nº 300 
dizendo que, atualmente, os estudantes que moram próximo à Serralheria do Sr. Osvaldo 
Cardoso são obrigados a descer até a Estrada  da  Usina  para   embarcar   no   transporte  
escolar.  Por fim,  reportou-se  ao   seu Requerimento Nº 128, enfatizando que, com a 
reforma na Rodovia SP-88, o fluxo de veículos tende a aumentar nesta cidade e, 
conseqüentemente, o perigo também. 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 do PARECER CJR Nº 023/09 recomendando a 
REJEIÇÃO do PROJETO DE LEI Nº 022/09 (Autoriza o Poder Executivo Municipal a fixar e 
cobrar preço público pela ocupação do espaço de solo em áreas públicas municipais pelo 
sistema de posteamento de rede de energia elétrica e de iluminação pública e posteamento 
de telefonia e dá outras providências), de autoria do Poder Executivo. Terminada a leitura, 
conforme disposto no Parágrafo 2º do Artigo 40 do Regimento Interno desta Casa de Leis, o 
Sr. Presidente colocou em única discussão e votação o referido Parecer, o qual foi aprovado 
por unanimidade, sem preceder manifestação. Aprovado o PARECER CJR Nº 023/09, o Sr. 
Presidente declarou ARQUIVADO o Projeto de Lei Nº 023/09. Em seguida, solicitou ao Sr. 1º 
Secretário que procedesse a leitura do PARECER CJR Nº 024/09 recomendando a 
REJEIÇÃO do PROJETO DE LEI Nº 023/09 (Autoriza a proceder ao tombamento de bens 
culturais e naturais, relacionados a fatos históricos, sítios urbanos, bens artísticos, acervos 
documentais e paisagens naturais ou decorrentes da atividade humana, que preserve sua 
memória e dá outras providências), também de autoria do Poder Executivo. Terminada a 
leitura, conforme o mesmo dispositivo regimental anterior, o Sr. Presidente colocou em única 
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discussão o referido Parecer. O VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR 
iniciou dizendo que, enquanto Presidente da CJR – Comissão de Justiça e Redação,  
também assinou o Parecer Contrário Nº 024/09, contudo, enfatizou que este parecer foi 
elaborado com base no Parecer exarado pelo Assessor Jurídico deste Legislativo, que se 
ateve ao Artigo 24 da Constituição Federal,  que sequer cita sobre a competência do 
município. Contudo, disse que, após protocolado o citado Parecer, enquanto Líder da 
Bancada do PSDB, levou o caso ao pessoal da Prefeitura Municipal que lhe esclareceu ter, 
antes de enviar a matéria para esta Casa, estudado e baseado-se nos Artigos 23 e 30 da 
mesma Carta Magna, que incluem a competência também aos municípios, abrindo-se então 
uma brecha para elaboração e envio deste projeto. Disse que o Assessor Jurídico deste 
Legislativo se ateve ao Artigo 24 que aborda somente a competência do Estado e da União 
e, com isto, os membros da CJR assinaram o Parecer Contrário ora em discussão. 
Posteriormente, se apercebendo do equívoco, enquanto Presidente da citada comissão, 
requereu novo Parecer àquele Assessor Jurídico, baseando-se nos Artigos 23 e 30 da 
Constituição Federal, mas, ao recebê-lo, percebeu que o Assessor alegou, desta vez, que a 
redação do Projeto de Lei estava errada e sugeriu ao autor retirar a matéria e modificá-la, 
substituindo a palavra “tombamento” para “proteção”. Novamente, o orador disse que levou 
a sugestão ao Poder Executivo, contudo, foi informado que as cidades de São Paulo, Dois 
Irmãos, Taquari, Matão, Juquitiba e Santana do Parnaíba, entre outras, já contam com lei 
idêntica para proteger seus patrimônios culturais. Diante desta informação, disse entender 
que compete ao município legislar sobre assuntos locais, portanto, o Artigo 30 deve 
prevalecer sobre os demais. Dirigiu-se aos Nobres Pares, solicitando o voto contrário ao 
Parecer da CJR, para que o Projeto de Lei prossiga sua tramitação normalmente. Enfatizou 
que Salesópolis, contando com o empenho dos Vereadores, poderá receber recursos da 
União e do Estado para preservar o patrimônio, portanto, sendo rejeitado o Parecer, dará 
tempo de todos repensarem nos dois artigos citados e rever a posição. O VER. CLAUDINEI 
JOSÉ DE OLIVEIRA disse que o orador anterior, assim como ele, é membro da CJR,  por 
isso, expôs novas informações para que todos avaliem melhor,  antes de votar e decidir 
sobre o Projeto de Lei Nº 023/09. Esclareceu que recebeu o Parecer do Assessor Jurídico e 
junto com o Nobre Par Vanderlon, discutiram a matéria e decidiram pela elaboração do 
Parecer CJR Nº 024, contudo, cabe aos Vereadores analisarem as novas informações, mas, 
para isto, conforme o Regimento Interno, todos, inclusive os membros da própria comissão 
devem rejeitar o próprio Parecer para que prossiga a tramitação e seja possível nova 
análise. Diante desta situação, ou seja, para que se reavalie a matéria com as novas 
informações, conclamou aos Nobres Pares pela rejeição do Parecer em pauta. Esclareceu 
que somente desta forma, outras comissões poderão também avaliar a matéria e discutir 
melhor o projeto. Acrescentou que é uma medida de bom senso, porque ninguém pretende 
prejudicar o projeto e disse ainda que, considerando que nem sempre o Parecer do 
Assessor Jurídico tem que ser seguido, se houver erro de redação, poderá readequar a 
palavra através de uma Emenda ao Projeto. Lembrou que os Vereadores não têm 
conhecimento técnico de tudo que tramita nesta Casa de Leis, portanto, os Secretários 
Municipais, ao encaminhar seus projetos, deveriam se reunir com os Vereadores para 
esclarecê-los, evitando desentendimentos e entraves na tramitação. Disse que, se esta 
reunião esclarecedora tivesse acontecido, provavelmente, nesta data, não estaria votando 
um Parecer Contrário, mas, o próprio Projeto de Lei, portanto, o problema de conhecimento 
técnico deve e pode ser sanado. Por fim, reiterou sua solicitação pela rejeição do Parecer, a 
fim de que o projeto siga sua normal tramitação e, depois de melhor avaliado, seja discutido 
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e votado. O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES disse que, usando o bom senso, 
atenderia os pedidos para rejeição do Parecer CJR em debate, feitos pelos oradores que o 
antecederam, porém, lembrou que o Assessor Jurídico desta Casa de Leis fez algumas 
considerações que devem ser bem analisadas, dentre elas, a questão de indenização ao 
detentor ou proprietário do bem tombado. Diante desta consideração, adiantou que, não 
sendo atendida, será contrário ao Projeto por acreditar que, se aprovado, a responsabilidade 
pela não indenização recairá sobre os Vereadores. Concluiu dizendo que este é um alerta a 
todos, mas, especialmente aos membros da CFO – Comissão de Finanças e Orçamento, 
que ainda emitirão parecer, e até mesmo ao autor do projeto, para que providenciem a 
alteração. O SR. PRESIDENTE,  disse que, diante da atual situação do município, que não 
tem dinheiro sequer para pagar suas contas de telefone, não entende como fará para 
indenizar proprietários de imóveis tombados. Enfatizou que a recuperação e manutenção de 
um patrimônio histórico será difícil também diante das freqüentes trocas de Secretários 
Municipais, além de considerar que todos são de fora, ou seja, de outros municípios, 
portanto, não têm nenhum vínculo com a história da cidade. Finalizou dizendo que, se 
atualmente não se consegue, sequer, segurar um Secretário Municipal, acredita que será 
complicado tombar imóveis e, diante desta situação, também acredita que o projeto esteja 
tramitando nesta Casa de Leis em hora errada. Ninguém mais se manifestando, foi o 
PARECER CJR Nº 023/09 submetido à votação,   sendo  REJEITADO  por  unanimidade.  
Rejeitado  o  Parecer,  o   Sr.   Presidente comunicou que o Projeto de Lei Nº 023/09 seguirá 
sua tramitação normal e, ato contínuo, não havendo mais pauta a ser tratada na presente 
Ordem do Dia,  passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL e, conforme livro de inscrição, 
concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. SÉRGIO APARECIDO FELICIANO 
DE SÁ registrou sua gratidão à colaboração dos Deputados Arnaldo Faria de Sá,  Hélio 
Nishimoto e Fausto Figueira, bem como ao Grupo Júlio Simões e ao Fundo Social do 
Município pela Festa das Crianças, realizada no Distrito dos Remédios com duração de 
quatro dias, onde tiveram variedades de brinquedos, além de distribuição de pipoca, algodão 
doce e outros.  O  VER.  CLAUDINEI  JOSÉ  DE  OLIVEIRA  iniciou reportando-se à 
CETESB, dizendo que, através da Lei Nº 13.542/08, houve uma mudança no Estado e o 
DUSM – Departamento de Uso do Solo Metropolitano, foi incorporado pela citada 
companhia, à qual coube, desde então, comandar as ações ambientais desta região. 
Contudo, ao protocolar um documento naquela companhia, encontra-se enormes 
dificuldades para saber com quem se conseguirá o retorno, o que vem causando vários 
transtornos. Diante desta problemática que vem se arrastando,  espera que o assunto seja 
levado à ACAT  e AMAT para evitar o agravamento de várias situações. Citou como exemplo 
que, em 2007, os Vereadores junto ao então Prefeito Municipal e contando com o apoio do 
Deputado Estevam Galvão, se empenharam para conseguir o licenciamento para ligação de 
energia elétrica nas áreas urbanas consolidadas e, atualmente, sequer os moradores do 
Bairro Fartura, Distrito dos Remédios e até mesmo da área central não conseguem tal 
ligação sem antes enfrentar vários obstáculos. Disse que diante desta situação, encaminhou 
um requerimento ao Sr. Prefeito Municipal expondo o caso de um proprietário do Distrito dos 
Remédios que, como podem testemunhar as funcionárias deste Legislativo, diariamente 
busca retorno para seu pedido de ligação de energia elétrica, mas não tem qualquer 
resposta para lhe dar. Contudo, enfatizou que cabe ao Município esta informação, ainda que 
seja de que não o atenderá, ou que está tramitando ainda, mas a pessoa tem o direito de 
saber a quantas anda seu pedido. O orador acrescentou que situações como esta fazem 
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com que o Vereador seja mal interpretado, porque parece que é ele que não age e, aliado a 
isto, na hora de uma inauguração, é sempre o Poder Executivo que está representado, 
enquanto que os Vereadores ficam à margem. O orador referiu-se também às obras da 
Rodovia SP-88, no trecho entre os quilômetros 103 a 108, cujos problemas foram levados ao 
Deputado Estevam Galvão, o qual telefonou ao setor responsável e obteve a informação de 
que os pedidos desta Casa de Leis seriam atendidos, muito embora os dirigentes do DER e 
da empresa responsável pela obra declararam-se chateados com a atitude desta Câmara 
Municipal, em enviar o caso ao Ministério Público. Acrescentou ainda que a matéria acerca 
do atendimento das exigências na citada obra foi publicada no Jornal O Diário de Mogi do 
último dia dezessete, portanto,  sugeriu que os Vereadores continuem cobrando para que 
realmente sejam atendidas as reivindicações. Quanto às estradas rurais, disse ter tomado 
conhecimento, através de um comunicado assinado pelo Sr. Prefeito Municipal e distribuído 
pela cidade,  que a manutenção da Estrada do Varjão está prevista para iniciar ainda neste 
mês de outubro, esperando que realmente comece. No mesmo comunicado, cita ainda a 
manutenção da ponte e espelho d’água, além do patrolamento do trecho entre a Rodovia 
SP-88 até a casa que dá acesso ao sítio do  Sr.  Antonio Moraes,  Estrada  Paulino  Manoel. 
Também, no mesmo documento, cita as máquinas do Consórcio Três Rios, explicando que o 
trator de esteira será enviado para a Estrada Paulino Manoel e outros bairros receberão 
atenção mínima, mas, o orador alertou que o Bairro Padre José, até o momento, não 
recebeu qualquer benfeitoria. Acrescentou ainda que, na Estrada do Bairro dos Almeidas, foi 
realizado o nivelamento e roçada, mas a proteção para a ponte ainda não foi colocada, 
esperando que, conforme informado, realmente seja colocada no mês de Novembro. Disse 
que também cita que a Estrada conhecida por “Dito Siqueira”, em breve, receberá cascalho 
e será patrolada, o que também espera seja cumprido. Deixou claro que não quer que tire 
nenhuma máquina de nenhum local, prejudicando a comunidade atendida, mas, que seja 
elaborado e cumprido um cronograma. Prosseguindo, registrou o falecimento do “Totó” – 
Assessor do então Deputado Estadual e atual Prefeito de Mogi das Cruzes – Marco 
Bertaiolli, um rapaz extrovertido e que sempre atendeu bem os Vereadores desta Casa de 
Leis. Comentou que foi ele quem ajudou e deu todas as dicas para que o orador 
conseguisse uma Emenda objetivando a construção da Pista de Skate nesta cidade, 
embora, até o momento, a obra não tenha iniciado. Registrou sua gratidão ao “Totó” e os 
sentimentos à sua família, pois, com sua humildade e simplicidade, sempre lutou para 
beneficiar Salesópolis, dizendo que considerava esta como sua cidade.  Concluiu dizendo 
esperar que, quando a obra for realizada, o Município lembre o empenho daquele assessor 
e saiba retribui-lo em memória. Em seguida, parabenizou o Sr. Presidente e demais 
Vereadores pela Sessão Solene comemorativa ao Dia do Professor, realizada no último dia 
dezessete, contudo, registrou que a considerou diferenciada. Destacou as palavras 
proferidas na oportunidade, destacando a da Supervisora de Ensino, Professora Araci Nunes 
Camargo, que comentou acerca de uma nova legislação para o Magistério, assim como a 
manifestação do Professor Caetano Antonio Camargo, que fez um relato da Educação deste 
1825. O orador disse que a festa poderia ser muito mais bonita, não fosse a falta de união 
do Poder Executivo para com este, enfatizando, contudo, que o Legislativo fez sua parte, à 
exemplo dos  anos anteriores. Registrou ainda a colaboração das Professoras Creusa e 
Lucelene que, mais uma vez, doaram brindes para sorteio entre os homenageados, assim 
como também fez o Nobre Par Sebastião que, durante a sessão, também ofereceu como 
brinde pizzas do seu mais novo restaurante e pizzaria. Disse que aqueles que já passaram e 
saíram desta Casa de Leis, deveriam “olhar mais” tudo o que ocorreu e ocorre para realizar 
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um trabalho e agradecimento à altura dos homenageados. Contudo, lembrou que outros 
anos virão,  esperando assim o estreitamento da união dos Poderes em benefício dos 
Professores que tanto sofrem. Por fim, disse que conversou com a Sra. Arlete – Diretora 
desta Câmara Municipal, sobre esta situação, e já parabenizou–a pelo sucesso do evento 
que, em pleno sábado chuvoso, contou com uma grande participação de convidados. Por 
fim, disse que foi um evento significativo e importante para todos, mas, reiterou que é 
necessário “olhar para frente” para analisar tudo o que se pode fazer para que as coisas 
sejam bem melhores. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA iniciou esclarecendo que, 
quando se tem críticas ou elogios a fazer, deve-se procurar todas as informações sobre o 
assunto, portanto, utilizaria seu tempo para comentar sobre um setor da Administração 
Municipal que ele próprio trabalhou, a Secretaria Municipal de Saúde,  em especial, para 
comentar sobre a atuação da Vigilância Sanitária e empenho dos seus profissionais para 
mudar alguns hábitos que trazem prejuízo à saúde, ao bolso, ao município e às pessoas que 
residem em qualquer parte do Planeta.  Iniciou com a leitura do Comunicado do Grupo 
Técnico da Vigilância Sanitária Municipal que segue transcrito na íntegra: “A Vigilância 
Sanitária Municipal tem por finalidade o compromisso com a saúde pública, sendo 
responsável pela diminuição, prevenção e eliminação das doenças causadas por 
contaminação através de alimentos, medicamentos ou de animais transmissores de doença, 
como ratos, baratas e outros vetores e também por falta de higiene. Nosso trabalho como 
sabemos não é bem aceito pela maioria dos comerciantes, mas necessário para evitar 
futuros transtornos com doenças ocasionadas por intoxicação alimentar como o botulismo, 
salmonela causados por contaminação através de palmito, azeitonas, ovos, maionese, 
carnes e outros. Nosso maior objetivo é trabalhar sempre com ações educativas, de 
orientação, conscientização e em último caso agimos com punição. Durante o tempo que 
trabalhamos, há aproximadamente dois anos,  pudemos observar que durante as inspeções 
realizadas, as orientações deixadas não estavam sendo resolvidas, por diversas vezes 
conversamos com os donos dos estabelecimentos, explicamos a importância de retirar os 
produtos vencidos dos locais expostos à venda, o grau de risco de contaminação que pode 
expor o consumidor se o local não apresentar higiene, mas, no entanto, não solucionavam o 
problema, então nos casos mais graves após várias notificações registradas tivemos que 
aplicar autos de infrações, sujeitos a penalidades e em alguns casos até interditamos o 
estabelecimento. Essas últimas ações manifestaram várias reações de desapontamento 
referente ao nosso setor, por parte dos comerciantes. Nosso trabalho não é fácil de ser 
executado, no entanto necessário para prevenir riscos voltados à saúde pública, é notório 
que ninguém gosta de ser fiscalizado e que fiscalizar também não é uma tarefa fácil, mas 
somos uma equipe atualmente composta por três membros, somos remunerados e 
designados para desenvolver este trabalho e temos que exercer conforme estabelecido pela 
legislação, pois também somos cobrados pela Vigilância Sanitária Regional, e se não 
agirmos conforme estabelecido podemos responder por prevaricação por não agir, expondo 
e colocando em risco a saúde da população do nosso município. Nossa equipe é pequena, 
portanto não é possível resolver todos os problemas relacionados à fiscalização nos 
estabelecimentos da área comercial, pois desenvolvemos ainda o PROAGUA, programa que 
avalia a qualidade de água do nosso município, onde são avaliadas se as amostras 
coletadas estão dentro do padrão de qualidade e de potalidade pré-estabelecidos nas 
portarias e legislações, realizamos também o controle e campanha de combate do mosquito 
Aedes Aegypt no município, checando os pontos de armadilhas e pontos estratégicos, 
realizamos ainda fiscalização nas farmácias do município, hotéis e pousadas, academias de 
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ginástica, óticas, esgotamento sanitário e outros.  Queria esclarecer que os fiscais são 
capacitados para desenvolver as atividades de fiscalização, e nas inspeções nos diferentes 
estabelecimentos comerciais os mesmos se apresentam e se identificam como membro da 
Vigilância Sanitária, mostram o crachá constando a credencial, e esclarece que precisa 
realizar inspeção no local para fins de liberar Licença de Funcionamento, ou porque houve 
denúncia ou ainda para atender a inspeção programada, pois todos estabelecimentos devem 
ser inspecionados anualmente. Em relação à inspeção, há necessidade de verificar as 
cozinhas ou lugar onde  manipula  os  alimentos  (armários, geladeiras,  fogões,  freezers, 
prateleiras, câmara fria e outros) verificar como se encontra a higiene do local, o 
armazenamento dos alimentos, os prazos de validades do produtos, e outros, nas 
instalações sanitárias verificamos como se encontra a higiene do local, se há saboneteira 
líquida, papeleteira, lixeira e outros, devemos verificar se os produtos expostos a venda 
estão dentro do prazo de validade, se estão em condições de serem comercializados ou 
não, verificar se há um Programa de Controle de Vetores no estabelecimento, Programa de 
Qualidade da água (limpeza e desinfecção e caixa d’água) utilizada no estabelecimento, 
verificar se há um Programa de Controle de Saúde das pessoas que direta ou indiretamente 
manipulam alimentos, verificar a utilização de EPI’s, verificar as condições de saúde e de 
segurança do trabalhador afins de prevenção de riscos de acidentes ou doenças 
ocupacionais na execução de suas atividades, verificar as condições de estrutura física do 
estabelecimento conforme sua atividade principal, portanto não abusamos da autoridade que 
temos para fiscalizar e sim realizamos aquilo que é de nossa responsabilidade inspecionar. 
Para finalizar acrescento novamente que ninguém gosta de ser fiscalizado, mas o ato de 
fiscalizar é um bem necessário para que possamos prevenir, diminuir ou eliminar riscos a 
saúde, e que trabalhamos sempre com ações educativas, com orientações técnicas, com 
prazo para adequações, mas se com tudo isso o problema não for resolvido ai sim lavramos 
autos de infração,  de penalidade sujeito à multa e por fim a interdição do local. Nosso lema 
é resolver os problemas, eliminar riscos à saúde, trabalhamos com prazo e nossas decisões 
podem ser flexíveis, dependendo das justificativas apresentadas podemos alterar prazos, 
deferir ou não as defesas apresentadas, mas quando a situação envolve riscos de afetar a 
saúde da população é nossa obrigação interferir para prevenir. Nós da Equipe da Vigilância 
Sanitária agradecemos a atenção dispensada por todos, esperamos obter a compreensão e 
estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários, a Vigilância está situada 
no prédio da Secretaria Municipal da Saúde, na Praça Padre João Menendes, 131 – Centro 
e o telefone para contato é 4696-3016 ou 4696-3017. Obrigada. Equipe da Vigilância 
Sanitária Municipal. Assinado por Aline C. Ap. Siqueira.”   Terminada a leitura, o orador 
comentou que, nesta semana, foi publicada uma matéria num jornal, sobre uma pessoa que 
ficou paralítica por ingerir um hambúrguer, informação importante para que todos tenham 
uma idéia do quanto a situação é grave e afeta a vida de uma família. Expôs algumas fotos 
feitas durante as visitas da Vigilância Sanitária em vários estabelecimentos comerciais, 
demonstrando que muitos não dispõem das mínimas condições de saúde. Alertou que as 
pessoas não sabem o que acontece numa cozinha ou atrás de um balcão, por isso a 
Vigilância Sanitária cobra o cumprimento das normas, evitando conseqüências graves à 
saúde dos consumidores. Conforme as fotos foram expostos, o orador fazia alguns 
comentários acerca da cor da carne, de locais enferrujados, ovos inteiros sobre farinha de 
trigo já desensacada, entre outros. Disse que, por questão de ética, não citaria os nomes 
dos estabelecimentos, mas, a Vigilância Sanitária visitou todos os estabelecimentos 
comerciais do município, num trabalho sério e de competência. Conforme expostas as fotos, 
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o orador chamou a atenção para os registros de presença de ratos, aranhas e baratas 
próximo à mantimentos com embalagens perfuradas, portanto,  sujeitos à urina de rato e 
suas graves conseqüências. Chamou a atenção de todos também para as fotos de produtos 
expostos  à  venda,  com  prazo  de  validade  vencido,  desde  2007.  Ressaltou  que  o  ser 
humano, na realidade, é o que come, portanto, se não tiver uma boa alimentação, de boa 
procedência, comprometerá sua saúde até a morte e, para evitar ou minimizar este tipo de 
incidente, é que a Vigilância Sanitária trabalha. Enfatizou que todas as frentes de trabalho 
que são requisitadas pela Vigilância Nacional são direcionadas à Vigilância Municipal, que 
atua baseada em leis, ou seja, apenas cumprindo legislação pertinente. Disse que a principal 
função da Vigilância Sanitária no Estado moderno é controlar riscos resultantes da produção, 
comercialização e consumo de produtos e serviços, porque viver sem risco é um direito do 
cidadão moderno e isso é civilização. Parabenizou as ações da Vigilância Sanitária 
Municipal, enfatizando que, embora chegam aos Vereadores reclamações diversas, 
entretanto, lembrou que é injusto prosseguir ou criticar sem ter a informação correta, razão 
pela qual decidiu expor a atuação desse setor.  Concluiu dizendo que  ele (o orador), por 
várias vezes, é citado nesta Casa de Leis, como  conhecedor da Área de Saúde e disse que 
realmente conhece porque trabalhou na Secretaria Municipal e sabe o quanto é séria esta 
questão. Disse que, assim como a falta de ambulância, questões relacionadas à 
alimentação, entre outras que venham interferir na vida do ser humano, a Vigilância 
Sanitária também é de suma importância e, finalizando, disse que as cidades vizinhas não 
dispõem desse serviço tão bom quanto o de Salesópolis.  O SR. PRESIDENTE agradeceu 
todos os Vereadores que participaram da Sessão Solene Comemorativa ao Dia do 
Professor, à Diretora deste Legislativo – Sra. Arlete e demais funcionários desta Casa de 
Leis, lembrando que, todo ano, esta solenidade é realizada. Quanto à construção do Galpão 
de Triagem para os Catadores da ARES – Associação dos Recicladores de Salesópolis, 
informou que a demora no atendimento é um caso sério porque se não cuidar do lixo local 
será difícil pensar em turismo. Disse que, desde o início do ano, a ARES vem buscando 
apoio dos Vereadores e, nesta luta, um Deputado Estadual conseguiu uma Emenda de 
cento e oito mil reais para a obra que, acredita, já deveria ter começado. Segundo 
informações da própria Prefeitura Municipal, o início da obra estava previsto para o dia 
quinze de outubro, mas, até o momento, mais nada se falou sobre o assunto, contudo, 
aproveitando a presença da Presidente da ARES – Janaina, no plenário desta sessão,  disse 
que a Câmara Municipal está acompanhando o caso. Acrescentou ainda que são dezessete 
famílias que vivem da reciclagem do lixo, serviço esse de obrigação do Poder Público 
Municipal e, mesmo assim,  aqueles catadores não recebem a atenção mínima, senão e 
apenas um carro com combustível e motorista para a coleta na cidade. Disse esperar que os 
demais Vereadores se unam nesta luta em prol da ARES, que o Poder Executivo tome 
realmente alguma atitude e não seja mais um caso que cansa o povo de tantas promessas. 
Por fim, disse que todos Vereadores conhecem o caso de perto e sabem o quanto é 
necessária a sustentabilidade daqueles catadores, um grupo de dezessete associados que 
enfrentam a falta de ação do Poder Executivo, contudo, garantiu que a Câmara Municipal 
tomará as providências cabíveis. Prosseguindo com a ordem de inscrição, concedeu a 
palavra ao VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES disse que não queria desanimar 
ninguém, mas, possuía em mãos, um comunicado assinado pelo próprio Prefeito Municipal, 
de que as obras para continuação da Avenida Victor Wuo seriam iniciadas no dia dezoito de 
setembro, mas, estando no dia dezenove de outubro, ou seja, passados  trinta  dias,  nada  
mais  se  ouve  falar  do  assunto.  Lembrou  que  este  tipo  de comunicado gera 
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reclamações dos munícipes que questionam os Vereadores  por quê não se cumprem 
prazos, enfatizando que  esta conversa de data tem sido utilizada para enrolar as pessoas, 
como a Janaina – Presidente da ARES, que não é tratada com a seriedade que merece. O 
orador perguntou quem trabalharia naquela entidade para receber apenas trezentos reais ou 
menos, certo de que são poucos, acrescentou que também por isso, merecem apoio, não 
apenas desculpas como sempre, em que se atribuem as responsabilidades à CETESB, 
Caixa Econômica ou outros e assim vão enrolando.  Lembrou que, quando foi construída a 
Barragem do Paraitinga, o município teria direito à compensação, mas, segundo 
informações, a equipe formada pelo Governo do Estado para acompanhar o caso já não 
existe mais, o que dificultará todas as possibilidades. Entretanto, enfatizou para que todos 
continuem lutando, não desistam, e se necessário recorram até ao Ministério Público para 
garantir este direito a Salesópolis. Informou que, no dia seguinte a esta sessão, oficializaria 
a Prefeitura Municipal com relação aos reclamos dos serviços prestados pela Empresa 
Bandeirante de Energias, porque no Bairro do Pico Agudo, na semana anterior a esta 
sessão, o fornecimento de energia foi interrompido quatro vezes, com até quarenta e oito 
horas de duração e, nesta semana, foi interrompido mais dois dias. Por fim,  disse que o 
consumidor paga sua conta em dia, mas nunca sabe quando será interrompido o 
fornecimento de energia, portanto, o problema deve ser resolvido com a maior brevidade. 
Não havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE, atendendo requerimentos, 
concedeu a palavra aos LÍDERES DE BANCADAS. O VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE 
CAMPOS JÚNIOR (PSDB) também aproveitando a presença da Presidente da ARES – 
Janaina, informou que a obra do Galpão devia ter iniciado porque já foi licitada, mas, se a 
empresa não iniciou corre o risco de perder o contrato por não conseguir cumprir o 
cronograma. Disse que isso demonstra que há coisas que ocorrem, não por vontade do 
Chefe do Poder Executivo, mas resultante da transição de um governo para outro. Enfatizou 
que o orçamento de 2009 foi elaborado pela gestão anterior, portanto, é necessário verificar 
se há disponibilidade orçamentária para atender tudo o que é solicitado nesta Casa de Leis. 
Disse ainda que, enquanto Vereador, vem se empenhando para conseguir recursos para a 
tão necessária Operação Tapa-Buracos na cidade, construção de uma Creche no Distrito 
dos Remédios e para ajudar a Santa Casa local, tanto quanto outros Vereadores e o próprio 
Prefeito Municipal,  mas, as emendas não são liberadas do dia para noite, portanto, não há 
como exigir que as coisas aconteçam em dez meses, conforme a vontade de cada um que 
sofre e espera o atendimento da sua necessidade. Retomando sobre o galpão da ARES, 
informou que o município deve contribuir com uma contrapartida no valor de setenta ou 
oitenta mil reais para conclusão do projeto que foi elaborado pela Administração anterior e, 
este valor, é alto demais para esta cidade. Também informou que o Sr. Prefeito Municipal já 
solicitou o agendamento de uma reunião, com os membros da ARES, para expor a situação 
aos associados com transparência e não usar de mentiras. Contudo, lembrou que, por muito 
pouco e graças a Deus, um candidato ao cargo de Prefeito desta cidade, cujo nome consta 
em cento e trinta processos que tramitam na Justiça, não foi eleito nesta cidade. Mas, 
acrescentou o orador, muitas pessoas “entraram no conto” daquele candidato, que veio de 
Biritiba Mirim e, por este motivo, deve-se relevar certas coisas que são ditas na tribuna desta 
Casa de Leis.  A VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE (PMDB) iniciou 
parabenizando o evento realizado na sexta-feira, dia dezesseis próximo passado, graças a 
uma parceria entre o Fundo Social do Município e a Secretaria Municipal de Educação, em 
homenagem ao Dia do Professor.  Desculpou-se pela ausência na solenidade realizada pela 
Câmara Municipal no dia seguinte, dia dezessete de outubro, justificando que foi a São 
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Paulo, acompanhada do Dr. Gilberto Lozano – Vice-Prefeito Municipal, a fim de resolver um 
problema de saúde na família.  Ainda que atrasada, disse que gostaria de cumprimentar, em 
nome dos Nobres Colegas Professores, o Ver. Claudinei e a Diretora desta Câmara 
Municipal – Sra. Arlete, os demais professores desta cidade, bem como parabenizou todos 
funcionários pela sessão solene que soube, foi um grande sucesso. Concluiu parabenizando 
o belo trabalho realizado nesta cidade pela Sra. Rosilene – Chefe da Vigilância Sanitária 
deste município. O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES (PTB) iniciou lembrando que a 
campanha eleitoral já passou e, se há prefeito de outro município com cento e trinta 
processos na Justiça, espera que realmente seja feita a justiça e que ele pague pelo que 
errou. Enfatizou ainda que sua obrigação, enquanto Vereador, é defender o interesse da 
população e não acusar este ou aquele Prefeito com problema, já que o problema é dele e 
não seu. Entretanto, disse não concordar que Vereador use a tribuna para abordar sobre 
orçamento para obras em resposta à sua manifestação, em que se referiu a um documento, 
que tinha em mãos e disponibilizava a quem se interessasse,  contendo datas de início de 
obras, assinado pelo Prefeito desta cidade e por ele mesmo descumprido. Questionou se os 
demais Vereadores não tinham uma cópia deste documento que foi distribuído pelas ruas da 
cidade. Esclareceu que referido documento afirmava que certas obras teriam início no último 
dia vinte e oito, portanto, não entendeu a razão do Nobre Par, Líder do Prefeito, dizer que 
isto depende de orçamento votado na gestão anterior. Explicou àquele Nobre Par que a obra 
em questão depende e refere-se à Emenda Parlamentar e não à Orçamento do Município 
que foi votado no ano anterior, portanto, se quiser usar a tribuna para fazer oba-oba que o 
faça, mas, deixou claro que ele (o orador) estava se referindo a um documento assinado 
pelo próprio Prefeito Municipal e seu Vice, o qual, por fim, expôs ao Plenário, demonstrando-
o com as devidas assinaturas. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA (PR) disse que, já 
que o assunto abordado pelos Nobres Pares refere-se à um recurso em que seu partido – 
PR, conseguiu para a cidade, aproveitaria para esclarecer que são duzentos e noventa e 
cinco mil e trezentos reais que foram liberados para pavimentar várias ruas e recapear 
outras. Acrescentou que, a primeira parcela desta verba já foi depositada na conta da 
Prefeitura Municipal e informou que, todos os projetos do Governo Estadual ou do Governo 
Federal, sejam relacionados à obra ou não, necessitam de contrapartida. Esclareceu que a 
contrapartida tem um valor pequeno, sempre bem inferior ao liberado,  e que, do projeto 
citado no valor de quase trezentos mil reais, a contrapartida é de apenas nove mil reais. 
Enfatizou ainda que o valor de contrapartida nunca é muito alto, pois, do contrário, deixaria 
de ser chamado de contrapartida. Enquanto líder do partido que conseguiu e sempre 
consegue recursos para Salesópolis, lamentou que o comunicado sobre as obras tenha sido 
distribuído sem constar o autor da conquista. Enfatizou que todos os projetos exigem 
contrapartida do município, portanto, se este Município conta com cinqüenta convênios, 
deve definir as prioridades e decidir qual liberará primeiro, considerada ainda a 
contrapartida.  Por fim,  disse acreditar  que  falta  clareza nas informações do que realmente 
se pretende fazer este ano e o que ficará para o próximo ano e, finalizando, disse que essa 
falta de clareza, tanto para os Vereadores da situação quanto aos da oposição,  é a 
causadora das discussões, pois, as informações não são as mesmas para todos.  Nada 
mais havendo a tratar, o SR. PRESIDENTE agradeceu a presença de todos e, em nome de 
Deus,  declarou encerrada a sessão, da qual lavrou-se a presente ata. 
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Sala Ver. Antonio Paulino de Miranda Júnior, em 19 de Outubro de 2009. 
 

PRESIDENTE : 
 

1º SECRETÁRIO  : 
 

2º SECRETÁRIO  : 
 
A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 26 

de Outubro de 2009. 

http://www.camarasalesopolis.sp.gov.br/�
mailto:cmsalesopolis@uol.com.br�

