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ATA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 1º de Março de 2010 - 2º Período da 15ª Legislatura. Ao
primeiro dia do mês de Março do ano dois mil e dez, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis
sob a presidência do Vereador Agnaldo Bueno e secretariada pelos Edis Sebastião
Rodrigues de Campos Júnior – 1º Secretário, e Sérgio Aparecido Feliciano de Sá – 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 1.079/10 do Poder Executivo, encaminhando o PROJETO DE
LEI Nº 004/10 (Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar Convênio com o Estado de
São Paulo, por intermédio da Secretaria Estadual da Educação, objetivando a continuidade
do Programa de Ação de Parceria Educacional Estado/Município para atendimento do
Ensino Fundamental) – desp.: Aguarde-se os pareceres das comissões competentes;
OFÍCIO Nº 072/10 do Poder Executivo, encaminhando o BALANCETE FINANCEIRO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, referente ao mês de Dezembro/2009 –
desp.: À Comissão de Finanças e Orçamento; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr.
Prefeito Municipal Nºs: 007 – Prestar informações acerca do prolongamento da rede de
água no Km 1 da Estrada da Barra, já solicitada em Abril de 2009; 008 – Informar quais
providências estão sendo adotadas a fim de tornar o Centro Comunitário do Bairro Bragança
efetivamente utilizável pela comunidade e, se há possibilidade de resolver as pendências
ainda no mês de março; 009 – Prestar informações diversas relativas às obras de reforma
da Creche Municipal e do Posto de Saúde do Distrito dos Remédios, bem como da Quadra
Esportiva do Bairro Totozinho Cardoso; 010 – Prestar informações e encaminhar
documentos relativos ao Programa Cidade Legal do Governo do Estado; 011 – Prestar
informações e encaminhar documentos relativos à manutenção das ruas de terra do Bairro
Fartura; 012 – Informar quais unidades escolares estão enfrentando problemas com a falta
de água, quais medidas estão sendo adotadas e quando o problema será definitivamente
sanado, todas do Ver. Claudinei José de Oliveira; 013 – Informar se há algum recurso do
IGD – Índice de Gestão Descentralizada, necessário para a gestão do Programa Bolsa
Família e de Cadastro Único, em caso positivo, qual o valor disponível e, como será
distribuído este recurso, do Ver. Agnaldo Bueno – desps.: Aprovados, encaminhe-se;
INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 024 –Determinar ao Setor de Obras,
realizar serviços de manutenção e patrolamento na Rua da Lapa; 025 – Determinar ao Setor
de Obras, realizar uma Operação Tapa-Buracos na Rua Francisco de Paula Miranda Mello;
026 – Determinar ao Setor de Obras, realizar serviços de manutenção e patrolamento na
Estrada do Soarada; 027 – Determinar ao Setor de Obras, realizar serviços de manutenção
e patrolamento na Estrada do Paraitinguinha; 028 – Determinar ao Setor de Obras, realizar
o patrolamento na Estrada do Morro Grande e demais serviços necessários para
escoamento de águas pluviais; 029 – Determinar ao Setor de Obras, realizar o patrolamento
nos Ramais 1 e 2 da Estrada do Pico Agudo e demais serviços necessários para
escoamento de águas pluviais; 030 – Determinar ao Setor de Obras, realizar o patrolamento
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e demais serviços necessários para escoamento de águas pluviais na Estrada da Nascente,
Bairro do Pico Agudo, até o cruzamento com a Estrada da Petrobrás e, do seu Ramal até a
propriedade do Sr. Graça; 031 – Determinar ao Setor de Obras, realizar serviços de
manutenção e patrolamento na Estrada do Bracaiá até a saída da Capela Nova, todas do
Ver. Paulo Arouca Sobreira; 032 – Determinar ao Setor de Obras, reformar a ponte da
Estrada dos Fagundes, localizada em frente ao Sítio do “Sr. Tião Bastião”, antiga moradia
do Sr. Wilson Cubas; 033 – Determinar ao setor competente, vistoriar o terreno localizado
entre os Nºs 108 e 130 da Rua João Cardoso do Nascimento, Vila Bragança, e notificar o
proprietário para que seja feita sua limpeza, ambas dos Vers. Sérgio Aparecido Feliciano de
Sá e Angelino Rodrigues; 034 – Determinar ao Setor de Obras, realizar os devidos reparos
no calçamento da entrada da antiga Rodoviária Municipal, onde o piso afundou, formando
dois buracos; 035 – Adotar as devidas providências objetivando a manutenção da Rua São
Sebastião, Bairro Fartura, com material tipo fresa de asfalto, bem como colocando canaletas
nas suas laterais, ambas do Ver. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá; 036 – Determinar ao
Setor de Obras, roçar o acostamento da Estrada Cayubi – Bairro dos Remédios, também
dos Vers. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá e Angelino Rodrigues; 037 – Determinar ao
Setor de Obras, construir um abrigo no ponto de ônibus da Praça Antonio de Souza Prado,
Distrito dos Remédios; 038 – Determinar ao setor competente, instalar uma lixeira em frente
ao ponto comercial da Sra. Luiza, à beira da Barragem do Paraitinga, Capela Nova, ambas
dos Vers. Angelino Rodrigues e Sérgio Aparecido Feliciano de Sá; 039 – Atender os
moradores do Bairro Zé Candido, realizando a manutenção que se faz necessária naquelas
ruas, com a maior brevidade possível; 040 – Providenciar junto ao setor competente a poda
das árvores localizadas na Avenida Professor Adhemar Bolina, próximo ao Escritório da
Transtote, bem como determinar à empresa responsável pela limpeza urbana que realize a
limpeza e capina no espaço entre o rio e a calçada daquela via pública central; 041 – Adotar
as medidas necessárias e urgentes visando a realização de uma Operação Tapa-Buracos
na cidade, ainda que seja necessário utilizar total ou parte do valor de cento e vinte mil
reais, devolvidos pela Câmara Municipal, no final do ano passado, todas do Ver. Claudinei
José de Oliveira; 042 – Determinar ao setor competente ou à Empreiteira de Limpeza
Lopes, fazer a roçada e capina no trecho de paralelepípedo da Rua Antonio Aranha, entre
as Ruas Expedicionário Abílio dos Passos e Ormando Candelária, do Ver. Agnaldo Bueno;
043 – Determinar ao setor competente, realizar o conserto que se faz necessário nas
calçadas da Avenida Professor Adhemar Bolina, no trecho entre a EMEI Profª. Maria
Aparecida Freire de Faria e a Praça do Peão Boiadeiro, bem como da Rua Braz Torraga,
entre a referida praça e as Ruas Roque Torraga e Benedito Bexiga Filho, do Ver. Pedro da
Fonseca; 044 –Determinar ao setor competente, interceder junto ao DER, objetivando a
colocação de redutores de velocidade nas proximidades da Igreja da Comunidade Nossa
Senhora do Paraitinguinha, Km. 03; 045 – Determinar ao setor competente, realizar obras
de melhorias e conservação nas estradas que dão acesso ao Bairro dos Pintos, quais
sejam: Estrada da Petrobrás, Rodrigues de Campos, das Palmeiras, do Contorno e do Barro
Amarelo; 046 –Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a
poda de árvores que se encontram debaixo das redes de energia elétrica que abastece o
Bairro dos Pintos, localizadas nas Estradas Rodrigues de Campos, das Palmeiras, do Barro
Amarelo e da Petrobrás, todas do Ver. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior – desps.:
Encaminhe-se, lidas no Expediente; BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL
DE SALESÓPOLIS, referente ao mês de Janeiro/2010 – desp.: À Comissão de Finanças e
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Orçamento. Terminada a leitura, o Sr. Presidente concedeu a palavra aos Nobres Edis
inscritos. O VER. ANGELINO RODRIGUES iniciou justificando oralmente sua Indicação Nº
37 dizendo que a população, embora tenha apresentado o mesmo pedido a cinco outros
prefeitos, ainda não dispõe de abrigo e é obrigada a enfrentar as intempéries para utilizar o
transporte coletivo. Também justificou sua Indicação Nº 38, enfatizando que muitos
pescadores estão levando seus lixos, mas, é necessária a instalação de uma lixeira para
que os turistas e moradores desta cidade que pescam naquele local depositem seus lixos. O
VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA iniciou dizendo que, analisando as proposições,
pode constatar que os pedidos atendem a interesses da população e, referindo-se à
Indicação Nº 37, lembrou que o projeto para construção de trinta pontos de ônibus já foi
apresentado nesta Casa de Leis, e será realizado com recurso do DADE – Departamento de
Apoio e Desenvolvimento das Estâncias, esperando que o solicitado na citada proposição
seja atendido. Em seguida, justificou oralmente seu Requerimento Nº 07, lembrando que,
em abril de 2009, encaminhou documento ao DUSM, o qual lhe respondeu, citando
algumas providências que a Administração Municipal deveria adotar para atender, portanto,
na proposição apresentada, questiona o cumprimento de tais providências. Acrescentou
ainda que a Sabesp já fez a parte que lhe cabe, dependendo agora da liberação dos órgãos
ambientais. Justificou também o Requerimento Nº 08, dizendo que foi questionado pelos
moradores acerca da falta de iluminação no Centro Comunitário, desde a sua inauguração,
no ano passado. Disse que apresentou o Requerimento Nº 09 porque o recurso para tais
obras foi conquistado, mas, há muitos questionamentos acerca de troca de empresa
contratada, de perda de material entre outros levantados pela população aos Vereadores
que não dispõem do projeto e planilhas para informá-los. Lembrou que há lei dispondo
sobre a obrigatoriedade da Prefeitura Municipal comunicar o Legislativo acerca dos motivos
da paralisação de obras públicas, contudo, há casos como a pavimentação da Avenida
Victor Wuo que deveria estar concluída e, mesmo assim, nenhuma justificativa foi
apresentada aos Vereadores. Também justificou seu Requerimento Nº 11, enfatizando que
não cobra o início da obra, mas, pretende conhecer a data prevista deste início, já que, no
final do ano passado, a Câmara Municipal aprovou o convênio para pavimentação das ruas.
Acrescentou que cobra informações sobre as obras porque, ainda assim, as coisas não
andam e, se não cobrar, ficará pior ainda. Referindo-se ao Requerimento Nº 12, disse que
todos sabem do problema relativo à falta de água nas escolas rurais municipais, que deveria
ser resolvido durante o recesso escolar, gerando diz-que-me-diz, inclusive na imprensa,
além dos comentários de que professores estão levando garrafões de água, portanto, esta
situação não pode continuar a acontecer. Quanto à sua Indicação Nº 39, disse que o bairro
conta com vários morros que precisam de patrolamento para evitar tantos reclamos
populares. Reportando-se à Indicação Nº 40, disse que uma árvore cresceu muito a ponto
de alcançar o outro lado da rua, assim os veículos que passam no local estão esbarrando
nelas e, por conseqüência, nos fios elétricos, necessitando de poda urgente. No mesmo
local, o orador enfatizou a necessidade de fazer a limpeza entre o rio e a calçada, contudo,
comentou ter tomado conhecimento de que os funcionários da empresa contratada para
limpeza pública estão desviando para outras áreas, prejudicando a limpeza das ruas e
gerando reclamações, ou seja, “despindo um santo para vestir outro”. Por fim, referiu-se à
Indicação Nº 41, lembrando que o recurso devolvido pela Câmara Municipal, no final do ano
passado deveria ser utilizado para a tão necessária operação tapa-buracos, sugerindo ainda
a utilização de recurso do DADE para este fim. O VER. PEDRO DA FONSECA justificou
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oralmente sua Indicação Nº 043, acrescentando que as poucas calçadas existentes já são
estreitas devido às árvores, bem como estão quebradas ou tomadas de mato, obrigando os
pedestres a utilizarem o leito da rua, expondo-se aos riscos. Finalizou dizendo que referido
trecho é muito feio, necessitando de melhoria na parte urbanística, por tratar-se de uma das
entradas da cidade, portanto, espera que o Sr. Prefeito Municipal se sensibilize e atenda
esta proposição.
O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA justificou oralmente suas
Indicações e, referindo-se, inicialmente, à de Nº 24, acrescentou que, face sua inclinação,
esta via capta grande volume de água proveniente da Estrada da Torre, arruinando sua
qualidade e, por conseqüência, prejudicando o tráfego de veículos. Quanto à de Nº 25, disse
que nem mesmo com trator é possível passar pela referida rua. O orador concluiu citando
as Indicações de Nºs 26 a 31, enfatizando que tais proposições demonstram a necessidade
de solucionar os problemas das estradas rurais, pois é igual em vários locais, prejudicando o
transporte escolar e de escoamento de produtos entre outros, assim como aos pedestres,
portanto, espera que o Sr. Prefeito realize os serviços através do Setor de Obras. O VER.
SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR justificou sua Indicação Nº 46,
enfatizando a importância das podas para evitar ou minimizar que o emaranhado dos galhos
com fios elétricos prejudique o fornecimento de energia elétrica à população e os
transtornos com a demora no atendimento para religação pela Empresa Bandeirante
Energias do Brasil. Referindo-se à de Nº 44, esclareceu que os redutores foram solicitados
pela comunidade que se localiza às margens da rodovia, preocupada com as
conseqüências do abuso na velocidade por motoristas, especialmente, de carretas de
madeira. Finalizando, o orador justificou sua Indicação Nº 45, dizendo que o Bairro dos
Pintos e adjacências contribuem com grande parte da arrecadação do ICMS deste
município, portanto, se reuniram para reivindicar a melhoria das estradas para escoamento
dos produtos, portanto, necessário elaborar cronograma de obras para informar a
comunidade e amenizar os reclamos. Passando a presidência ao Vice-presidente, Ver.
Paulo Arouca Sobreira, o VER. AGNALDO BUENO justificou sua Indicação Nº 42, dizendo
que há mais de quatro pedidos iguais apresentados ao Chefe do Poder Executivo e, embora
o serviço tenha sido começado, não foi concluído, apesar do trecho em questão seja
próximo ao Fórum, Destacamento de Polícia e Câmara Municipal, demonstrando o
desrespeito para com a população diante de um serviço tão simples que bastaria querer
realizá-lo e finalizou justificando oralmente seu Requerimento Nº 13, enfatizando que é
muito importante que os Vereadores tomem conhecimento do valor solicitado e da forma de
distribuição do recurso. Retomando a presidência e prosseguindo com a ordem de inscrição,
o Sr. Presidente concedeu a palavra ao VER. SÉRGIO APARECIDO FELICIANO DE SÁ
que iniciou justificando sua Indicação Nº 32, acrescentando que a situação da ponte em
questão está piorando, correndo o risco de ruir e deixar o povo ilhado. Ato contínuo,
justificou a de Nº 33, comentando que uma vizinha do terreno encontrou, além de outros
animais, uma cobra em sua cozinha, certamente, vinda desse terreno que, há muito, está
abandonado. Sugeriu ainda que, não localizando o proprietário, a Prefeitura Municipal
determine o serviço ao setor competente e lhe envie a cobrança. Quanto à Indicação Nº 34,
lembrou que há um ano o mesmo serviço foi solicitado e, até o momento, nada foi realizado.
Acrescentou que ele mesmo foi vítima dos citados buracos, onde bateu seu carro
ocasionando vazamento de óleo, portanto, espera que o serviço seja realizado para evitar
maiores transtornos a outras vítimas. Relatou que, na semana passada, com destino ao
Aterrado, foi abordado por um morador da Rua São Sebastião do Bairro Fartura, solicitando
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sua intercessão para aquela via que envergonha a cidade. Na oportunidade, soube de
moradores que não conseguem sair com seus veículos da garagem devido a grande valeta,
motivo pelo qual apresentou a Indicação Nº 35, sugerindo que a Administração Municipal,
consega fresa de asfalto junto à Empresa Paulista, responsável pelas atuais obras de
asfaltamento da Rodovia SP-88, a fim de minimizar a situação, até que o asfaltamento seja
feito, à exemplo do que já fez o município vizinho de Biritiba Mirim em várias ruas. Não
havendo mais oradores inscritos, nem 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. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA
iniciou lembrando que, há alguns anos, os Vereadores vêm cobrando a Administração
Municipal acerca do monopólio da Funerária Municipal, bem como à qualidade da prestação
do serviço, alvo da formação de Comissão de Inquérito em gestões anteriores. Informou
que, no próximo dia vinte de junho, vence o contrato de concessão de quinze anos,
portanto, sugeriu adiantar o processo para acabar com o monopólio, favorecendo todos que
queiram atuar neste comércio, porque o monopólio não é bom para ninguém, enquanto o
livre comércio será favorável a todos. Reportando-se à contratos e convênios, disse que o
Ministério da Cidade baixou a Portaria Nº 111, em vinte e quatro de março do ano passado,
concedendo novos prazos para atendimento das exigências técnicas previstas em cláusulas
suspensivas dos termos e compromissos, com isso, aqueles contratos que no passado
preocupava-se em perder por vencer prazo, com esta medida, os compromissos assinados
entre primeiro de janeiro e trinta e um de dezembro de 2008 poderiam ser adequados até
trinta de junho de 2009. Então, disse que não há como perder os projetos encaminhados
pela gestão anterior, basta encaminhar os documentos pendentes. Lembrou que foi
realizada uma reunião nesta Casa de Leis, à pedido da então Comissão de Obras do ano
passado, onde foi comentado que havia cinquenta convênios pendentes e agora não há
como perdê-los, assim os Vereadores poderão cumprir seu papel fiscalizador. Comentou
que várias pessoas o procuraram questionando acerca da emenda relativa à recurso para
construção do prédio do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social e, dirigindo-se
ao Sr. Presidente, solicitou-lhe cobrar a resposta da Administração Municipal, já que ele
também foi cobrado sobre este mesmo assunto. Reportando-se à Solenidade
Comemorativa ao Aniversário de Salesópolis, declarou-se contente por ouvir o Sr. Prefeito
Municipal informar, em seu pronunciamento na tribuna, que estão mantidas as quatro
rotatórias solicitadas para inclusão na obra em andamento da Rodovia Mogi-Salesópolis,
pois tinha informação de que não seriam feitas. Lembrou ainda que esta Casa de Leis
solicitou outra na entrada da Nascente do Rio Tietê e, muito embora ele não a tenha citado,
afirmou a construção das quatro que são muito importantes: no acesso ao Distrito dos
Remédios, na Praça do Peão, na entrada da Colônia Japonesa e outra no trevo de acesso
à Estrada Salesópolis-Santa Branca. Disse que agora os Vereadores devem aguardar as
obras, porque o Sr. Prefeito Municipal, na semana passada, em resposta a um
Requerimento de sua autoria, disse que não dispunha do projeto por tratar-se de obra do
Estado, porem afirmou em público que as rotatórias serão construídas. Ainda sobre a
manifestação do Sr. Prefeito naquela solenidade, o orador declarou ter gostado de saber
sua intenção em criar duas frentes do PSF – Programa de Saúde da Família, porque quanto
melhor for o atendimento médico à população melhor para todos. Contudo, declarou-se
preocupado porque falta medicamento básico no Posto de Saúde, além de materiais
básicos até para curar uma ferida e fazer curativos, haja vista que algumas enfermeiras
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disseram que não vão continuar apenas lavando os ferimentos com água diante da falta de
medicamentos básicos. Por outro lado, acrescentou que existiam três aparelhos de
eletrocardiograma para atendimento à população e dois deles, desde o ano passado estão
inativos. Muito embora a manutenção custe, aproximadamente, dois mil reais, não
conseguiram recurso para tais consertos, mas, pretendem implantar o PSF que gera gasto
maior. Acredita seja necessário analisar melhor essa situação, visando atender
razoavelmente as Unidades de Saúde para, depois, pensar em implantar um programa
deste porte. Disse que, há anos, vem lutando para o cumprimento de uma das exigências
do convênio firmado para a implantação da Barragem do Paraitinga, que é a compensação
relativa ao “Campo da Fibra”. Lembrou que os Nobres Pares Paulo e Pedro entre alguns
dos presentes e muitos outros salesopolenses participaram das atividades esportivas que
aconteciam naquele local, mas, embora a existência de normas para compensar a
ocupação daquela área de lazer, até o momento, não conseguiu que fossem cumpridas,
especialmente, a pertinente a área de lazer que é a Exigência 41. Ressaltou ainda que,
daqui a uns três anos, não haverá mais espaço em torno da área central desta cidade para
construir um campo de futebol. Relatou que, apesar do trabalho que vem desenvolvendo há
tempos, com a ajuda de muitas pessoas, tentando conquistar um novo espaço para
substituir o “Campo da Fibra”, recebeu a resposta do Superintendente do DAEE –
Departamento de Águas e Energia Elétrica, lendo a parte que segue “.... o Projeto de
Implantação do Complexo de Esporte e Lazer do Campo da Fibra no município de
Salesópolis junto ao Reservatório Paraitinga foi aprovado pelo Departamento de Avaliação
de Impacto Ambiental e pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente”. Acrescentando que
no mesmo documento, o DAEE solicita ao orador, procurar contatos com a Sabesp, a qual
assumiu a administração das represas. Por fim, disse que o Sr. Prefeito Municipal, que
demonstra não gostar de esporte, pois, se gostasse dispensaria melhor atendimento;
também em resposta a um documento sobre o mesmo assunto, disse que está discutindo
com moradores daquela localidade e que, há dois anos, os documentos pertinentes estão
paralisados no DAEE, contudo, a resposta daquele Superintendente data de junho do ano
passado, então a discussão do assunto com moradores não levará à nada, já que todos
foram indenizados e não jogavam naquele campo. Lamentou que a comunidade de
Salesópolis que, há mais de cinqüenta anos, utilizava aquele “Campo da Fibra” está sendo
enganada. Disse que, se o Sr. Prefeito Municipal pretende utilizar os duzentos e cinquenta
mil da Exigência 41 para benfeitorias no entorno da Barragem do Paraitinga, não concorda,
questionando por que ele não utiliza o recurso do DADE de, aproximadamente, um milhão
e meio destinado ao turismo em tal benfeitoria, ao invés de utilizar apenas na reforma da
Praça da Matriz, cujo projeto ainda teve que ser refeito. Diante de respostas tão
incompatíveis, o orador disse que distribuirá cópias da resposta do Sr. Prefeito aos que
praticam esporte nesta cidade e levará o caso ao Conselho Municipal de Esportes e aos
meios de comunicação da região, além de encaminhar ao Deputado Estevam Galvão que o
tem acompanhado nesta luta junto ao Superintendente do DAEE para o cumprimento da
Exigência 41, ou seja, que os esportistas tenham um espaço em substituição ao “Campo da
Fibra”. Por fim, disse que é por estas atitudes do Chefe do Poder Executivo que está tudo
tão difícil nesta cidade, mudam demais os processos e projetos e assim pára tudo em
prejuízo da população. O VER. PEDRO DA FONSECA, reportando-se à solenidade
comemorativa aos 172 anos de fundação e 153 anos de emancipação político-administrativa
de Salesópolis, justificou que sua foi ausência devido à viagem para outro Estado e, que as
fortes chuvas atrasaram sua chegada. Agradeceu ao Presidente deste Legislativo que
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justificou sua ausência na oportunidade e finalizou parabenizando os Vereadores e todos
que prestigiaram o evento, certo de que foi elogiável, assim como todos os anos, graças ao
empenho dos funcionários. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA também lamentou a falta
de medicamentos no Posto de Saúde e disse acreditar que a Secretaria Municipal de Saúde
falha, porque o Sistema de Saúde dimensiona os medicamentos da cesta-básica do
Estado, que compreende sessenta e quatro variedades definidas, conforme a demanda do
município e seus programas. Enfatizou que o atraso na entrega é responsabilidade da
FURP – Fundação do Remédio Popular, que distribui os medicamentos aos Postos de
Saúde de todo Estado, mas esta depende da informação do município, a quem cabe
transmitir, no final do ano, a relação dos programas existentes para programação da
distribuição dos medicamentos. Disse entender que a falta dos medicamentos, portanto, é
culpa dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, responsáveis pela transmissão da
relação dos programas ou por adotar medidas para um pedido emergencial. Lamentou que
a população tenha que pagar pelo erro de um funcionário da Secretaria Municipal de Saúde,
pois, aquele que depende de medicamento de uso contínuo, sofre interferência na sua vida,
já que sua saúde é prejudicada pela descontinuidade do tratamento. Concluiu o assunto
reafirmando a possibilidade de pedido emergencial e a existência de verba na Área de
Saúde para estes casos. Ainda referindo-se à Área de Saúde, disse ter recebido
reclamações acerca do atendimento no Pronto Socorro Municipal, citando o caso do
paciente Domingos Feital que, após ser acometido de infarto, foi recebido no Pronto Socorro
da Santa Casa local, pelo médico plantonista, que o deixou na maca em observação. Muito
embora esse médico tenha administrado soro àquele paciente, não lhe solicitou exame
para avaliação da situação cardíaca e de enzimas, dispensando-o após duas horas;
contudo, o mesmo paciente passou mal durante toda noite e, logo na manhã do dia
seguinte, sua esposa telefonou para o orador pedindo ajuda. Atendendo-a, os acompanhou
até a Santa Casa local e, face à troca de médico plantonista, foi atendido por outra médica,
que merece elogios, pois solicitou todos os exames necessários, constatando assim
alteração do quadro, encaminhando o paciente SUS de Mogi das Cruzes, onde está
internado, até esta data, em estado grave, na iminência de colocar marca-passo. Lamentou
que o médico que fez o primeiro atendimento tenha colocado em risco a vida daquele
paciente, enfatizando que isto não pode acontecer em hospital nenhum do Planeta,
portanto, enquanto Vereador deste Legislativo, já notificou o caso ao Diretor Clínico da
Santa Casa local, o Vice-Prefeito Municipal Dr. Gilberto Lozano, para que solicite
esclarecimentos daquele profissional acerca do procedimento adotado. Por fim, disse
reconhecer que a Área de Saúde é carente nesta cidade e em todo Brasil, dependendo do
apoio dos Vereadores junto aos seus Deputados na busca de recursos para melhorar a
condição de saúde. O VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR disse que
pretende apresentar um documento, na próxima sessão, objetivando regulamentar a
questão de estacionamento na área central desta cidade, problema que, há muito, se faz
necessário resolver. Acrescentou que, na gestão passada, solicitou a proibição do
estacionamento de veículos no entorno da Avenida Professor Adhemar Bolina, desde o
Posto de Combustível até a Praça do Peão, porque esta via é uma continuação da Rodovia
SP-88, portanto, o tráfego de veículos é considerável e, o estacionamento atrapalha o
trânsito, enfatizando que seu objetivo não é dificultar o trabalho dos comerciantes desta via,
mas, regulamentar o estacionamento. Citou outro caso na mesma avenida, porém nas
proximidades do Supermercado 2M, que necessita de providências, a questão do
estacionamento e permanência de veículos pesados que, há tempos, gera reclamações de
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moradores, pela dificuldade do trânsito e o excesso de peso que está afundando o asfalto,
correndo o risco de desabamento e assim maiores despesas para o município que já
enfrenta tantas dificuldades financeiras. Concluiu informando que também pretende
formalizar pedido com relação aos depósitos de madeira de eucalipto que se localizam na
área central deste município, principalmente, os que estão próximos às unidades escolares.
Neste caso, também pretende saber quanto tais empresas recolhem aos cofres públicos,
com IPTU, ISS, ICMS ou outros, para verificar se realmente compensa o transtorno que
causam na região central e se não seria o ideal sua transferência para áreas mais distantes.
Disse que pretende também propor a criação de uma linha direta, do tipo Disque-Denúncia
ou Ouvidoria Municipal, para os munícipes apresentarem suas reclamações e denúncias,
como o caso das estradas, pois há lei proibindo o tráfego de tratores e mesmo assim, isso
acontece com freqüência. Acredita que esta medida facilitará a fiscalização imediata e a
conseqüente advertência ou multa àqueles que descumprem a lei e prejudicam os
moradores. Esclareceu ainda que esta linha poderá facilitar o contato dos munícipes que,
muitas vezes, não conseguem chegar até os Vereadores ou estes, mostrar com clareza a
situação ao Chefe do Poder Executivo. Quanto à Exigência 41 já mencionada, disse que,
na gestão passada, houve algumas tentativas da Administração que elaborou inclusive um
projeto, muito bem feito, que foi encaminhado ao DAEE, o Sr. Prefeito até propôs uma
contrapartida, mas, até o momento, nada se efetivou. Lembrou que o campo do Centro
Esportivo Municipal, há tempos fechado, poderia ser mais uma alternativa para a prática de
esporte, e sua obra, inclusive a quadra de areia e arquibancada já deveriam estar prontas,
suprindo a necessidade ou minimizando o problema relativo à falta de espaço, contudo, as
empresas responsáveis por esta e outras obras as abandonaram e o caso está no Ministério
Público. Disse que isto reforça os motivos para que os Vereadores cobrem do Estado o
cumprimento daquela Exigência 41, a fim também de organizar estacionamento aos
pescadores e evitar que a Represa do Paraitinga tenha os mesmos problemas da Represa
de Ponte Nova, cujos pescadores utilizavam-se do Aterrado para suas pescas mas, sem
ordenação de estacionamento e infra-estrutura mínima, sendo mais um problema local.
Relatou que esteve em contato com o ex-Vereador Sócrates Citrângulo, defensor da pesca
neste município, lembraram que tentaram organizar a questão da pesca na cidade, inclusive
através da elaboração de projeto de lei, quando encontraram vários empecilhos porque o
município não pode legislar sobre as águas da União. Enfatizou que a alternativa seria a
transformação do local em parque estadual para então regulamentar a questão da pesca,
estacionamento, acúmulo de lixo e outros, contudo, é necessário cobrar constantemente o
Estado para que, de alguma maneira, compense o município pelo “presente de grego” que
deram a Salesópolis. Finalizando, lamentou que esta cidade armazene água para o Estado
abastecer grande parte da Região Metropolitana mas, não tenha a devida compensação
financeira acordada e documentada. O VER. SÉRGIO APARECIDO FELICIANO DE SÁ
agradeceu a Secretaria de Educação que atendeu seu pedido, apresentado na semana
passada, realizando a limpeza da caixa d’água e viabilizando o consumo da água na escola
do Bairro do Serrote. Concluiu agradeceu também o atendimento, pelo Setor de Obras, de
sua proposição que solicitava a roçada da Estrada do Cayubi. Não havendo mais oradores
inscritos, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura da
composição das Comissões Permanentes para o exercício de 2010, com os respectivos
ocupantes dos cargos e dias das reuniões ordinárias, conforme segue: COMISSÃO DE
JUSTIÇA E REDAÇÃO – Presidente: Ver. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior-PSDB,
Secretário: Ver. Claudinei José de Oliveira-PR e Membro: Ver. Sérgio Aparecido Feliciano
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de Sá-PTB – reuniões às primeiras segundas-feiras de cada mês às quatorze horas;
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO – Presidente: Ver. Paulo Arouca SobreiraPSDB, Secretário: Ver. Pedro da Fonseca-PMDB e Membro: Ver. Vanderlon Oliveira
Gomes-PTB – reuniões às primeiras segundas-feiras de cada mês às dez horas;
COMISSÃO DE ESTRADA MUNICIPAIS – Presidente: Ver. Sérgio Aparecido Feliciano de
Sá-PTB, Secretário: Ver. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior-PSDB e Membro: Ver.
Angelino Rodrigues-PR – reuniões às primeiras segundas-feiras de cada mês às onze
horas; COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇO PÚBLICO, EDUCAÇÃO E SAÚDE – Presidente:
Ver. Vanderlon Oliveira Gomes-PTB, Secretário: Ver. Paulo Arouca Sobreira-PSDB e
Membro: Verª. Deise Aparecida Corrêa Duque-PMDB – reuniões às segundas segundasfeiras de cada mês às quatorze horas; COMISSÃO DE AGRICULTURA, COMÉRCIO,
INDÚSTRIA E TURISMO – Presidente: Ver. Vanderlon Oliveira Gomes-PTB, Secretário:
Ver. Claudinei José de Oliveira-PR e Membro: Ver. Sebastião Rodrigues de Campos JúniorPSDB – reuniões às segundas segundas-feiras de cada mês às dezesseis horas;
COMISSÃO DE RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE – Presidente: Ver. Claudinei
José de Oliveira-PR, Secretário: Ver. Pedro da Fonseca-PMDB e Membro: Ver. Paulo
Arouca Sobreira - PSDB – reuniões às segundas segundas-feiras de cada mês às quinze
horas; COMISSÃO DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO – Presidente: Ver. Pedro da
Fonseca-PMDB, Secretário: Ver. Angelino Rodrigues-PR e Membro: Ver. Sebastião
Rodrigues de Campos Júnior-PSDB – reuniões às segundas segundas-feiras de cada mês
às treze horas; COMISSÃO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR – Presidente: Verª.
Deise Aparecida Corrêa Duque-PMDB, Secretário: Ver. Vanderlon Oliveira Gomes-PTB e
Membro: Ver. Angelino Rodrigues-PR; COMISSÃO DE LICITAÇÃO – Vers. Sebastião
Rodrigues de Campos Júnior-PSDB, Claudinei José de Oliveira-PR e Pedro da FonsecaPMDB. Em seguida, o SR. PRESIDENTE comunicou que os Projetos de Lei Nºs 02/09
(Dispõe sobre alteração e adequação na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal e
dá outras providências) e 06/09 (Declara de Utilidade Pública Municipal a União dos
Moradores e Proprietários do Bairro do Ribeirão do Pote e Barro Amarelo e dá outras
providências), ambos de autoria do Poder Executivo, foram ARQUIVADOS porque, desde
maio e junho de 2009, respectivamente, aguardavam maiores detalhes solicitados ao autor
e até a presente data, não houve qualquer manifestação, esgotando-se todos os prazos,
portanto, através dos Ofícios CM Nºs 09 e 10 o Sr. Prefeito Municipal, foi comunicado desta
decisão da Presidência. Finalizou agradecendo os Nobres Pares que prestigiaram a Sessão
Solene Comemorativa ao Aniversário de Salesópolis, realizada no dia anterior a esta sessão
e, nada mais havendo a tratar, também agradeceu a presença de todos e, em nome de
Deus, declarou encerrada a sessão, da qual lavrou-se a presente ata.
Sala Ver. Antonio Paulino de Miranda Júnior, em 1º de Março de 2010.
PRESIDENTE

:

1º SECRETÁRIO :
2º SECRETÁRIO :
A Ata supra foi lida e ________________ em Sessão Ordinária, realizada em
15 de Março de 2010.
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