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               ATA DA 19ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 02 de Agosto de 2010 - 2º Período da 15ª Legislatura. Aos 
dois dias do mês de Agosto do ano dois mil e dez, no edifício sede deste Poder Legislativo, 
realizou-se a Décima Nona 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, desejando boas vindas a todos, esperando que 
este segundo semestre seja mais frutífero que o anterior.  Neste momento, o Ver. Sebastião 
requereu um minuto de silêncio pelo passamento do funcionário público municipal João 
Nogueira, sepultado nesta data, vítima de acidente de moto no dia anterior. Requerimento 
deferido, retomados os trabalhos, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretário que 
procedesse a leitura da Ata da sessão anterior,  lembrando que referia-se à 18ª Sessão 
Ordinária,  realizada no dia vinte e oito de julho, última sessão antes do recesso legislativo.  
Neste momento, o Ver. Angelino Rodrigues requereu a dispensa da leitura, requerimento 
este que, submetido ao Plenário, foi aprovado por unanimidade.  Ato contínuo, o Sr. 
Presidente submeteu a ata à discussão e votação, sendo a mesma também aprovada por 
unanimidade, sem preceder manifestação.  Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 1º 
Secretário que procedesse a leitura das matérias do EXPEDIENTE que constou do 
seguinte, com seus respectivos despachos:  MENSAGENS DO PODER EXECUTIVO Nºs 
1.099 e 1.101/10, encaminhando, respectivamente,  os PROJETOS DE LEI Nºs 021 
(Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar Convênio com o Estado de São Paulo, por 
intermédio da Secretaria Estadual da Educação, objetivando a aplicação do SARESP nas 
escolas municipais e dá outras providências); e 022/10 (Dispõe sobre alteração da Cláusula 
13 do Termo de Convênio firmado em 20/12/2002, entre o Município de Salesópolis e a 
Santa Casa de Misericórdia “Frederico Ozanan”, constante da Lei Nº 1508/2007 e dá outras 
providências) – desps.: Aguarde-se os pareceres das comissões competentes; PROJETO 
DE RESOLUÇÃO Nº 002/10 (Dispõe sobre reajuste salarial ao Pessoal da Câmara 
Municipal da Estância Turística de Salesópolis e dá outras providências), de autoria da 
Mesa Diretora – desp.: Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento; 
REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  086 – Informar quais fatos 
motivaram as medidas adotadas pela Administração Municipal para o lacre/fechamento do 
“Cantinho do Xororó” e outros estabelecimentos que, neste ano, tiveram suas portas 
fechadas ou a proibição da venda de seus produtos e, por quê não publicou estas decisões 
na imprensa, esclarecendo os freqüentadores daquele e de outros espaços fechados, sobre 
a medida adotada, evitando polêmicas, dos Vers. Claudinei José de Oliveira e Pedro da 
Fonseca; 087 – Informar: 1) Qual estudo foi realizado para se chegar a conclusão de que 
uma majoração de trinta mil reais mensais no repasse para a Santa Casa local será 
suficiente para resolver seus problemas financeiros, 2) Qual o valor total mensal necessário 
para fazer frente às despesas daquele hospital, 3) Com o valor proposto no projeto de lei em 
trâmite serão atendidas as necessidades atuais, ou novas necessidades se acumularão ao 
longo de um curto período, e 4) Que o Provedor da Santa Casa local faça uma explanação 
acerca da situação financeira, se possível, em uma sessão ordinária desta Casa de Leis, 
informando também como atenderá as necessidades com o valor proposto;  088 – Prestar 
informações detalhadas acerca de despesas e receitas, bem como encaminhe os 
documentos comprobatórias, relativos à Festa do Cambuci e Festa do Divino deste ano;  
089 – Informar sobre as obras do Posto de Saúde da área central, quando será afixada sua 
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placa informativa, qual seu valor e qual a empresa responsável, bem como encaminhar a 
planilha de execução da obra, todas do Ver. Claudinei José de Oliveira – desps.: Aprovados, 
encaminhe-se;  INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  163 – Interceder 
junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a colocação de quatro 
luminárias em frente ao Restaurante A Fazenda, localizado na Rodovia SP-88,  Bairro 
Capela Nova;  164 – Determinar ao setor competente, instalar uma lixeira em frente a 
propriedade do ex-Vereador Paulo Miranda, nas proximidades do ponto de ônibus localizado 
no Bairro do Alegre, ambas dos Vers. Angelino Rodrigues e Sérgio Aparecido Feliciano de 
Sá;  165 – Determinar ao setor competente, colocar alambrado em frente a propriedade da 
Sra. Giselda, conforme acordo já firmado entre o Sr. Prefeito Municipal, a Empresa S/A 
Paulista e aquela proprietária que, em troca,  cedeu pequena área destinada à construção 
da rotatória na Rodovia SP-88,  para acesso ao Distrito dos Remédios, do Ver. Sérgio 
Aparecido Feliciano de Sá; 166 – Dispensar a atenção necessária e as providências 
cabíveis no atendimento ao Abaixo-Assinado que anexa, dos moradores do Jardim Bela 
Vista, reiterando pedido Protocolado sob Nº 785 e Indicação Nº 71/09 apresentada em 
março/2009, dos Vers. Pedro da Fonseca e Claudinei José de Oliveira;  167 – Determinar 
ao setor competente, realizar os serviços de manutenção que se fazem necessários na 
Estrada do Morro Fria, que interliga os municípios de Salesópolis e Santa Branca;  168 – 
Determinar ao setor competente, realizar o recapeamento asfáltico nas ruas desta cidade, 
ambas do Ver. Pedro da Fonseca;  169 – Determinar ao setor competente, realizar os 
serviços de reparo e manutenção no caminhão da coleta de lixo (pneus, extintor, lanternas e 
outros), garantindo maior segurança aos funcionários e motorista, do Ver. Claudinei José de 
Oliveira;  e 170/10 – Determinar ao Secretário Municipal de Desenvolvimento, Agronegócio 
e Turismo, buscar,  através da Lei Federal Nº 9433, que dispõe sobre Política Nacional de 
Recursos Hídricos e, também da experiência dos municípios que se beneficiaram dela; 
alternativas que venham garantir maiores benefícios aos produtores salesopolenses, através 
da cobrança pelo uso da água, pagamento de serviços ambientais ou do programa produtor 
de água,  gerando políticas públicas a esta classe que é a base da economia de nossa 
cidade, do Ver. Pedro da Fonseca – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente;  
BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, referente ao 
mês de Junho/10 – desp.: À Comissão de Finanças e Orçamento; OFÍCIOS da Polícia 
Militar do Estado Nºs: CPAmb-508/5.3/10 e 17BPM/M-067/5/10, informando, 
respectivamente,  os novos Comandantes,  do Policiamento Ambiental do Estado - Cel PM 
Milton Sussumu Nomura e da Terceira Companhia PM  - Cap PM Elton Luiz Ribeiro – 
desps.: Arquive-se, Plenário ciente;  COMUNICADOS  sobre a  liberação  de recursos: do 
Ministério da Saúde: quatro no valor de R$ 144,11 – referentes ao Pagamento de Piso 
Estratégico – Gerenciamento de Risco de VS – competências Janeiro a Abril/2010;  no valor 
de R$ 576,46 – também referente ao Pagamento de Piso Estratégico – Gerenciamento de 
Risco de VS – competência Maio/2010; no valor de R$ 108.351,05 – referente ao 
Pagamento de Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – 
competência Junho/2010; nos valores de R$ 11.290,84  e R$ 4.019,00 – referentes ao 
Pagamento de Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde – PFVPS – ambos 
competentes a Maio/2010; no valor de R$ 4.745,46 – referente ao Pagamento de Programa 
de Assistência Farmacêutica Básica – competência Junho/2010; no valor de R$ 23.845,50 – 
referente ao Pagamento de PAB FIXO – competência Junho/2010;  quatro no valor de R$ 
129,92 e uma no valor de R$ 519,68 – referentes ao Pagamento de Piso Estratégico – 
Gerenciamento de Risco de VS – Produtos e Serviços –competências Janeiro a Maio/2010; 
cinco no valor de R$ 600,00 – referentes ao Pagamento de Ações Estruturantes de 
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Vigilância Sanitária – competências Janeiro a Maio/2010; do Ministério da Educação: duas 
nos valores de R$ 3.371,91 e R$ 13.230,47, referentes a Terceira e Quarta Parcelas do 
PNATE do FNDE – competência, respectivamente a 29 e 31/05/2010, e as duas últimas a 
01/07/2010; no valor de R$ 26.388,00 – referente aos Programa Alimentação Escolar – EJA, 
Pré-Escola e Ensino Fundamental e PNAE – Creche e Médio – competência 01/06/2010; do 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome: no valor de R$ 9.470,88 – 
referente aos Programas Piso Básico Fixo, Índice de Gestão Descentralizada, Piso Básico 
Variável II e Piso Variável de Média Complexidade – PETI – competentes a Abril e 
Maio/2010; no valor de R$ 8.244,20 – referente aos Programas Piso Básico Fixo, Piso 
Básico Variável II, Piso Variável de Média Complexidade – PETI, e BPC na Escola – 
Questionário a ser aplicado – competentes a Junho/2010; COMUNICADO do Sr. André 
Moreira dos Santos, sobre sua exoneração do cargo de Diretor Municipal de Agronegócios – 
desps.: Arquive-se, Plenário ciente.   Terminada  a  leitura,  o  Sr. Presidente concedeu a  
palavra  aos  Nobres Edis inscritos.  O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA saudou todos 
presentes, destacando os alunos da Escola Estadual Professora Olga Chakur Farah junto 
com a Professora Ana. Em seguida, disse que o Chefe do Poder Executivo encaminha o 
Projeto de Lei Nº 22, propondo majoração no valor do repasse mensal à Santa Casa de 
Misericórdia Frederico Ozanan, cuja dívida,  em torno de um milhão setecentos e quatorze 
mil,  já foi exposta, contudo, elaborou o Requerimento Nº 87 por acreditar que é necessário 
saber as reais necessidades. Assim, propôs que o Provedor da Santa Casa exponha a 
situação e as possíveis alternativas para solução,  evitando que os Vereadores deliberem a 
matéria sem explicar como será aplicado o valor proposto para majoração e se será 
suficiente. Acrescentou ainda que tais solicitações visam garantir o atendimento da Santa 
Casa aos munícipes, cuja qualidade caiu muito, apesar de todos saberem que o Vice-
Prefeito Municipal é médico, a Secretária Municipal de Saúde ser esposa dele, o atual 
Prefeito Municipal ter ocupado o cargo de Secretário Municipal de Saúde e o atual Provedor 
ser novo no cargo. Enfatizou a necessidade de expor o assunto e não apenas impor o 
projeto para deliberação, mas, embora os Vereadores queiram ajudar de fato, devem 
cumprir o dever que lhes cabe, sabendo o valor necessário para garantir a melhoria do 
atendimento. Em aparte, o Ver. Vanderlon Oliveira Gomes ressaltou a necessidade de 
estudar, com a majoração do repasse, a retomada do atendimento das especialidades que 
foram suprimidas. Disse acreditar que faziam parte do contrato e acrescentou ainda que a 
população venha enfrentando dificuldades diante da atual realidade. Retomando, o orador 
disse que um contrato pode ser encerrado se uma cláusula não for cumprida e, embora não 
seja esta a intenção,  se o Secretário de Saúde, atual Prefeito Municipal colocou,  na época 
da assinatura do convênio,  que certo número de atendimentos seriam realizados nesta ou 
naquela especialidade, deveriam ser cumpridos. Lembrou ainda que, antes de qualquer 
atitude, como a supressão de algumas especialidades, deveriam comunicar esta Casa de 
Leis, que votou aprovando o repasse da Municipalidade para o atendimento. Lamentou 
saber que, além de tais atitudes, os responsáveis pela Santa Casa também estão 
dispensando funcionários, como ocorreu também nesta data, mas, verá se não vão 
preencher as vagas com outros funcionários. Informou que a funcionária demitida nesta data 
foi a Luciane, muito competente e que estava correndo para acertar a situação daquela 
Santa Casa, contudo, disse acreditar que os fatos da demissão devem vir à tona, mais 
tarde. Reportando-se ao Requerimento Nº 86,  disse que recebeu alguns e-mails e 
telefonemas questionando sua posição, aos quais respondeu que nada faria até saber 
melhor o que motivou tal situação. Entretanto, disse que uma das pessoas, em resposta, 
questionou como pode a Administração Municipal cobrar atitudes de comerciantes,  se 
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disponibiliza um vestiário esportivo para uma família morar. Disse que, após receber a 
resposta deste requerimento,  se manifestará, mas, por enquanto, não defenderá nem 
acusará ninguém. Concluiu dizendo ainda que também lhe colocaram a possibilidade do 
local ter sido fechado porque haviam outros interesses, já que algumas pessoas não 
queriam mais o funcionamento daquele ponto comercial diante do barulho que incomodava. 
Disse não saber o que é mais reformado nesta cidade, se o Posto de Saúde ou a Praça da 
Matriz, haja vista que, todo Prefeito que assume realiza alguma obra nestes próprios 
públicos. Lamentou não ter placa informativa da obra no Posto de Saúde que, 
anteriormente, pensava tratar-se apenas de uma simples manutenção, mas pelo tempo de 
duração, acredita seja uma reforma solicitada pela Vigilância Sanitária. Reportando-se à 
Indicação Nº 166,  que apresentou juntamente com o Nobre Colega Pedro,  disse que é um 
pedido reiterado para atender necessidade do Jardim Bela Vista,  e acrescentou que este 
tipo de situação, faz com que a população pense que os Vereadores são coniventes ou que 
não levam os pedidos que lhes são apresentados ao Chefe do Poder Executivo, portanto, 
refazem o pedido para poderem dar um retorno à população. Justificou oralmente sua 
Indicação Nº 169, porque soube que o caminhão de lixo está saindo entre três e quatro 
horas da madrugada para levar a carga para o município de Itaquaquecetuba,  a fim de 
evitar uma blitz da Polícia Rodoviária. Lamentou o fato que coloca em risco a vida dos 
funcionários e finalizou questionando se a Administração Municipal não vê esta situação,  
mas apenas os erros que ocorrem fora dela. O VER. ANGELINO RODRIGUES justificou 
oralmente a Indicação Nº 164 que apresentou com o Nobre Par Sérgio Feliciano, 
esclarecendo que a lixeira instalada à beira da Rodovia SP-88 foi retirada para atender as 
obras de asfaltamento, mas, até o momento, não foi substituída, gerando transtornos à 
população que vem depositando o lixo doméstico nas proximidades do abrigo do ponto de 
ônibus, deixando a situação lamentável. Informou que, conforme contatos com um 
Engenheiro da Empresa SA Paulista, responsável pela citada obra, este lhe informou que a 
empresa reconstruirá quatro abrigos, mas não as lixeiras, cujo serviço caberá à 
Municipalidade, motivo pelo qual apresentam esta proposição. Quanto à Indicação Nº 163, 
disse que, passando altas horas pelo Restaurante – A Fazenda,  constatou carros e motos 
parados em frente,  em situação duvidosa, contudo, acredita que sendo instaladas as 
luminárias propostas nos postes já existentes, garantirá maior segurança e evitará 
vandalismo naquele local.  O VER.  PEDRO DA FONSECA iniciou justificando sua 
Indicação Nº 63, lembrando que, em reunião nesta Casa de Leis, o Sr. Prefeito Municipal 
informou a liberação de vários recursos através de Emendas Parlamentares, para 
recapeamento das ruas desta cidade, portanto, espera que o serviço comece com 
brevidade, haja vista as dificuldades enfrentadas pelos munícipes diante de tantos buracos 
nas ruas. Reportou-se à Indicação Nº 167, dizendo que, em reunião com o Sr. José 
Rozendo, representante do Bairro do Paraitinguinha, foi informado que, há oito anos, a 
Administração Municipal não realiza manutenção naquela estrada, contudo, pelo tempo, a 
situação está inaceitável. Quanto à Indicação Nº 166, que apresentou juntamente com o 
Nobre Par Claudinei, lembrou que o loteamento no Bairro Bela Vista foi aprovado em 1972 
mas, a Administração o esqueceu, tanto que falta asfaltamento, iluminação e outros serviços 
públicos. Disse ainda que este mesmo pedido já foi apresentado e agora o reitera em 
atendimento à solicitação dos moradores, esperando que o Poder Executivo os atenda. 
Finalizando, o orador referiu-se à sua Indicação Nº 170, dizendo que em reunião promovida 
pela Cia. Suzano de Papel e Celulose,  a Sra. Giovana Baggio – Coordenadora de 
Conservação em terras privadas, cuja ONG – Organização Não Governamental que atua, a 
possibilita desenvolver projetos que beneficiem os produtores de Piracicaba e outros 
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municípios, disse que,  através da referida organização,  é possível utilizar a Lei Federal Nº 
9433 para garantir benefícios através de políticas públicas, compensando assim os 
prejuízos resultantes dos impedimentos já impostos pela Lei de Proteção dos Mananciais. O 
VER. SÉRGIO APARECIDO FELICIANO DE SÁ iniciou reportando-se à Indicação Nº 165, 
dizendo que foi feito acordo com a Sra. Giselda, mas, até o momento, o alambrado em sua 
propriedade não foi colocado, e que,  diante da falta desta proteção,  sua filha,  portadora de 
necessidades especiais,  tem constantemente se exposto à sérios riscos naquela rodovia, 
sendo o cumprimento do acordo uma questão de salvaguardar a integridade física daquela 
paciente. Finalizando,  o orador disse que cabe ao Sr. Prefeito Municipal  interceder junto à 
Empresa Paulista,  para o cumprimento da sua parte no acordo, expondo a necessidade de 
urgência.  Não havendo mais oradores inscritos, nem matéria a ser apreciada 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.  SEBASTIÃO 
RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR,  referindo-se ao atendimento de duas Indicações de 
sua autoria, leu a resposta do Sr. Prefeito Municipal, dizendo que as carteirinhas para 
idosos, relativas as reservas de vagas em estacionamento, já estão sendo confeccionadas. 
Esclareceu ainda que a regulamentação desta carteirinha cabe à Prefeitura do município de 
residência do idoso, embora seu uso seja abrangente em todo País.   Acrescentou que 
também cabe à Prefeitura Municipal a regulamentação das vagas neste município, 
viabilizando a acessibilidade aos idosos e portadores de necessidades especiais. Dirigindo-
se ao Sr. Presidente,  solicitou-lhe convidar a Diretora Municipal de Meio Ambiente para 
expor sobre o Plano de Saneamento Básico para Salesópolis, sem o qual, será impossível 
prosseguir com alguns acordos, em especial, no tocante à renovação do contrato com a 
Sabesp, quando também os Vereadores poderão apresentar algumas propostas, inclusive, 
acerca da construção e limpeza de fossas sépticas. Com relação às fossas sépticas, o 
orador disse que o custo para limpeza é muito alto e, segundo informações, há municípios 
em que uma parceria firmada através da Prefeitura Municipal minimiza os custos. Comentou 
por fim que, conforme publicações em jornais,  há uma discussão ampla sobre o Código 
Florestal Brasileiro e, segundo informações, a nova redação beneficiará esta cidade,  
contrariamente à preocupação de muitos, com relação aos topos de morro e beira de 
córregos e rios. O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES iniciou registrando seu pedido a 
Deus e a Jesus para confortar a família do funcionário público municipal João Nogueira, 
sepultado nesta data. Disse que embora o recesso, continuou trabalhando e cobrando, por 
isso registraria sua gratidão pela construção da ponte entre a Avenida Professor Adhemar 
Bolina e a Rua José Victor Ribeiro, tão cobrada pelos moradores desta segunda e caso 
enviado até mesmo ao Ministério Público. Elogiou o serviço realizado, bem feito e decente, 
enfatizando que este é um exemplo de atendimento às necessidades do povo, portanto, 
bom para o Prefeito, para os Vereadores e para toda população. Contudo, lamentou que 
para solução de pequenas coisas,  são necessárias brigas e muito empenho para se 
resolver, à exemplo do seu pedido para limpeza do terreno localizado entre a Sociedade 
Esportiva Salesopolense e a Rua Expedicionário Moacir Albino Wuo.  Acrescentou que a 
falta de limpeza favorece a proliferação de insetos naqueles arredores, tanto que uma 
moradora lhe disse que já solicitou a limpeza aos nove Vereadores, ao Prefeito e questionou 
com quem ela deve falar para que a situação se resolva. Ressaltou ainda,  que há uma 
controvérsia acerca do proprietário do terreno, se a Municipalidade ou um particular, 
contudo, disse que sendo a primeira, deve designar um funcionário para limpeza, se for o 
segundo, que seja notificado para realizar o serviço. Espera que se resolva este caso 
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pequeno e que a assessoria do Sr. Prefeito Municipal decida sem precisar da interferência 
dele, pois este é o tipo de coisa pequena, mas que vai irritando a população e fazendo com 
que os políticos caiam em descrédito. Informou que, durante o recesso legislativo, esteve 
em reunião com o Prefeito Adilson, alguns representantes da comunidade do Bairro Fartura 
e membros da Equipe de Regularização,  onde foi noticiada que as obras de canalização e 
asfalto da Rua São Sebastião estão liberadas pela CETESB. Enfatizou que há muito a 
população vem reivindicando estas obras, pois a situação se agrava a cada chuva, 
prejudicando o trânsito de veículos diante de tantas e profundas valetas. Concluiu dizendo 
que o Sr. Prefeito garantiu que as obras na referida rua marcarão sua Administração, pois 
serão de qualidade e  não para durar apenas seis meses ou um ano. Diante das 
dificuldades que se encontra na sociedade e das que o professor encontra em sala de aula, 
ainda assim, a Escola Estadual Professora Olga Chakur Farah se classificou em segundo 
lugar no ranking das escolas públicas do ENEM 2009. Enfatizou a qualidade dos 
profissionais daquela escola que desperta o interesse dos alunos, pois,  se classificou em 
segundo lugar,  porque a primeira classificada foi a ETEC de Mogi das Cruzes, contudo, 
para matricular-se na ETEC é necessário ser aprovado em vestibulinho. Declarou sua 
alegria e orgulho enquanto Vereador e ex-aluno daquela unidade escolar,  parabenizando os 
Professores, Equipe Pedagógica, Alunos e demais profissionais. Lembrou ainda que o 
resultado do ENEM abre as portas do PROUNI, possibilitando cinqüenta ou cem por cento 
da bolsa de estudos em universidades particulares. Concluiu dizendo que solicitará ao 
Assessor Jurídico deste Legislativo a elaboração de uma Moção para registrar o 
reconhecimento desta Casa de Leis à Escola Estadual Professora Olga Chakur Farah. 
Também parabenizou o Centro Espírita Humildade pela realização da 6ª Noite de Inverno, 
embora pudesse permanecer pouco tempo naquele evento, pode prestigiar o Sr. Chico 
Raposa com sua família tocando a música Ave Maria, o que muito o emocionou e a todos 
presentes. Por fim, elogiou a Igreja Católica pela realização do Encontro de Casais neste 
final de semana, evento maravilhoso do qual participou com sua esposa e, acredita, 
somente Deus para entender sua alegria em passar por estes momentos tão bons.  O VER.  
PAULO AROUCA SOBREIRA comentou que, há alguns meses, esteve juntamente com os 
Nobres Pares Agnaldo, Angelino, Sebastião e Sérgio Feliciano,  em reunião com a 
Superintendência do Banco do Brasil, quando ficou acordado a busca de novo espaço para 
atender os clientes do Banco do Brasil/Nossa Caixa, pois o atual contraria todas as normas 
existentes para garantir a segurança do cliente. Disse que, atualmente, os clientes ficam na 
rua, à mercê de chuva e sol, expostos à sérios riscos, embora paguem pelo atendimento, 
porque a prestação do serviço bancário não é gratuita. Considerando que, até o momento, 
nada mais se falou sobre o assunto, pretende reiterar o pedido para que a população 
receba um mínimo de qualidade no atendimento bancário. Comentou as reclamações que 
tem recebido acerca do excesso de velocidade das vans da EMTU, bem como do excesso 
de passageiros. Considerou impossível este tipo de serviço não ser fiscalizado, 
especialmente porque, todos sabem que desta Casa de Leis já foram encaminhadas 
reclamações acerca da situação. Disse que tomará as providências para agendar uma nova 
reunião com representantes da EMTU, a fim de evitar que se esperem o acontecimento de 
um acidente para que as providências sejam adotadas. Por fim, registrou os reclamos dos  
usuários do transporte coletivo, para reposição da placa informativa dos horários dos ônibus 
no conhecido “largo da Rodoviária”, onde ainda também está pendente a construção dos já 
reivindicados banheiros. Também parabenizou os estudantes da Escola Estadual 
Professora Olga Chakur Farah pelo resultado do ENEM-2009, contudo, acredita seja o 
resultado de um trabalho que vem sendo desenvolvido, há anos, desde a Creche, Ensino 
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Infantil e Fundamental, atribuindo o mérito a todos aqueles que trabalham na área de 
educação e, finalizando, parabenizou toda Rede de Ensino Municipal. A VERª.  DEISE 
APARECIDA CORRÊA DUQUE desejou que Deus conforte a família do funcionário público 
municipal João Nogueira, sepultado nesta tarde,  vítima de acidente de moto. Parabenizou 
os alunos da EE Professora Olga Chakur Farah, presentes nesta sessão na companhia da 
Professora Ana Lourenço, pelo resultado do ENEM-2009.  Acrescentou que,  na qualidade 
de mãe e professora,  fica muito feliz pela conquista, enfatizando que Salesópolis está no 
ranking das melhores escolas da região de Mogi das Cruzes, esperando que continue 
assim. Em seguida, disse que,  no recesso, foi procurada por várias mães, que lhe 
questionaram quando serão concretizadas as obras das creches previstas para o Bairro 
Fartura e Distrito dos Remédios. Finalizou solicitando ao Sr. Presidente,  agendar uma 
reunião para que os Vereadores conheçam o cronograma das obras que serão realizadas, 
evitando que fiquem sem resposta diante dos reclamos populares. O VER. CLAUDINEI 
JOSÉ DE OLIVEIRA também parabenizou os alunos e toda classe docente do município, 
em especial, da Escola Estadual Professora Olga Chakur Farah, por elevar a qualidade da 
educação desta cidade, bem como dos profissionais. Declarou sua solidariedade à família 
do funcionário municipal João Nogueira, pedindo a Deus que interceda por ele e conforte o 
coração dos familiares que ainda ficam para completar seu ciclo na Terra. Reportando-se às 
respostas de algumas de suas proposições, informou que as salas descentralizadas da 
ETEC Presidente Vargas de Mogi, que deveriam ter início neste ano, iniciarão no próximo 
ano.  Acrescentou que, segundo informações, os interessados foram ouvidos, resultando 
nos seguintes cursos: Administração - com 282 votos, Gestão de Pequenos Negócios -  com 
54 votos, Mecânica de Autos - com 16 votos, Edificações - com 14 votos e Nutrição - com 
12 votos. Ainda segundo o documento, as medidas necessárias estão sendo adotadas para 
que o Vestibulinho seja realizado neste ano, para que os cursos se iniciem no ano que vem. 
Pediu apoio a todos os Vereadores para que seja resolvida a situação do aumento dos ratos 
nesta cidade, pois mapeou umas quinze ruas e, embora o Sr. Prefeito Municipal tenha se 
comprometido a resolver o problema, e dito que já está tomando algumas medidas, como 
varrições na cidade e limpeza das bocas-de-lobo, não viu nada sobre o assunto.  
Acrescentou ainda que, segundo o documento-resposta, serão colocadas armadilhas com 
parafina nos bueiros, fiscalização visando notificar e multar os proprietários de terrenos 
baldios da área urbana da cidade, elaboração de panfletos educativos para distribuição nas 
escolas para auxiliar no combate a roedores, entre outras medidas. O orador disse que 
continua sendo procurado por pessoas reclamando a manifestação de ratos na área urbana 
da cidade. Quanto aos loteamentos irregulares, disse saber que o Sr. João Martins foi 
contratado pela Administração Municipal para resolver o problema e, acredita que este 
profissional é capacitado, contudo, enfatizou que a legalização dos terrenos deve ser 
prioridade. Quanto às obras públicas, lembrou que os Vereadores vêm cobrando as 
cinqüenta apresentadas na gestão anterior,  somadas as dez, apresentadas nesta gestão e, 
embora uma planilha foi apresentada em reunião nesta Casa de Leis, ainda há muitas 
paralisadas. Citou como exemplo, a Quadra Esportiva do Bairro Totozinho Cardoso, onde 
existem quatro barras de ferro tampadas com lata, situação que expõe à risco a vida de 
muitos, enquanto deveria ser fechada com madeirite para proteger todos que passam pelos 
arredores, assim como deve ocorrer com todas obras inacabadas. Reportando-se à 
necessidade de embelezamento da cidade,  que é uma estância turística,  ao contrário, há 
placas na avenida cobertas com plástico preto, gerando questionamentos acerca da 
situação, esperando seja esclarecida. Sobre a liberação para ligação de energia elétrica, o 
orador disse que, atualmente, é necessário pagar uma taxa no valor de dezoito reais para 
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conseguir o documento na Prefeitura Municipal local, entretanto, muitos lugares 
reivindicados não serão autorizados, portanto, a cobrança é injusta, haja vista que os 
munícipes pagam impostos e a taxa da CIP – Contribuição para Iluminação Pública, muitas 
vezes, para receber como resposta um “não”. Enfatizou que até concordaria se cobrasse 
dos requerimentos relativos à área consolidada ou em consolidação, conforme o plano 
aprovado nesta Casa de Leis, mas, de outras áreas nem aceitar o requerimento, até que se 
resolva a situação. Lembrou ainda que as liberações realizadas em 2007 e 2008 pelo DUSM 
– Departamento de Uso do Solo Metropolitano,  já não existem mais porque referido 
departamento foi extinto e suas atividades transferidas para a CETESB – Companhia 
Ambiental do Estado de São Paulo, com a qual deve se reunir na próxima quarta-feira,  a 
fim de conseguir a retomada daquele atendimento. Por fim, disse que esta tentativa visa 
evitar que o cidadão pague a taxa de dezoito reais,  cobrada indevidamente pela 
Administração Municipal, por um serviço que não pode resolver. O VER.  PEDRO DA 
FONSECA iniciou reportando-se à manifestação do orador que o antecedeu sobre a 
proliferação de ratos na cidade, dizendo que vários munícipes lhe reclamam, especialmente, 
os moradores do Bairro da Barra, sobre a interrupção na coleta de lixo, que perdura já mais 
de um mês naqueles arredores. Perguntou como questionar a Vigilância Sanitária sobre o 
aumento dos ratos na cidade, se a Prefeitura Municipal não cumpre com sua parte, 
coletando o lixo ou mantendo o caminhão de lixo em condições de uso, conforme 
denunciado nesta sessão. Lembrou que o município recebeu dois novos caminhões e, em 
contrapartida, deve usá-los para manter a cidade limpa. Disse que já questionou esta e 
outras situações, mas, os Vereadores não têm respostas aos seus requerimentos, tanto 
que, nesta data, recebeu a resposta de um que apresentou há cinco meses, embora o Sr. 
Prefeito tenha por obrigação respondê-los, no prazo de trinta dias. Dirigindo-se ao Sr. 
Presidente, disse que o Sr. Prefeito não tem compromisso com este Poder Legislativo, tanto 
que ele e vários outros Vereadores não têm respostas aos seus pedidos, fazendo com que, 
casos simples, como o da ponte citada pelo Nobre Par Vanderlon, teve que ser 
encaminhado ao Ministério Público. Quanto ao transporte municipal, disse que a situação é 
de caos, haja vista que, há alguns dias, turistas visitavam a cidade e, diante da falta de 
placa, o carro percorreu grande percurso na contra mão, fazendo a manobra depois de 
advertido verbalmente por munícipes. Também parabenizou a Escola Estadual Professora 
Olga Chakur Farah pela classificação no ENEM-2009, lembrando que, no ano passado, 
também alcançou posição de destaque, sendo orgulho para todos. Enfatizou a importância 
do tripé segurança, saúde e educação, lembrando que no tocante à última, conforme 
manifestou o Nobre Colega Paulo, é um trabalho dos professores que vem desde a Creche. 
Dirigindo-se à Professora Ana Lourenço acompanhada dos  alunos da citada escola, 
registrou o reconhecimento e orgulho desta Casa de Leis, dizendo que assinará com alegria 
a Moção que será apresentada pelo Nobre Par Vanderlon. Finalizando, parabenizou os 
festeiros da Festa do Divino Espírito Santo, e todos aqueles que trabalharam para o 
sucesso do evento, citando os nomes dos Senhores Renó, Robson Sandoval, José Hidalgo 
(popularmente conhecido por Zé Criança), colocando-se à disposição dos festeiros do 
próximo ano. Passando a presidência ao Vice-Presidente, Ver. Paulo Arouca Sobreira,  o 
VER AGNALDO BUENO iniciou parabenizando a Escola Estadual Professora Olga Chakur 
Farah pelo resultado de destaque regional no ENEM-2009, enfatizando o orgulho desta 
Casa de Leis e do próprio orador, ex-aluno e, cujos filhos, atualmente, são alunos da 
referida unidade escolar. Destacou o estupendo evento realizado pelo Centro Espírita 
Humildade, neste final de semana, oportunidade em que chegou a emocionar-se por alguns 
momentos, diante da quantidade de talentos salesopolenses reunidos naquela noite,  seja 
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na área musical, teatral, de representação ou dança. Enfatizou que aquele evento serviu 
como um momento de reflexão ardente, portanto, parabenizou os organizadores daquela 
entidade. Reportando-se à situação da passagem do Aterrado, disse que registraria um 
recado ao Prefeito Adilson, pois considera impossível, diante de tantos pedidos do Estado 
para preservação do meio-ambiente, não haver quem preserve os moradores daquele 
bairro. Lamentou que os moradores, antes percorrendo apenas quatro quilômetros para 
chegar até a área central desta cidade, agora são obrigados a percorrer entre vinte e dois e 
trinta quilômetros. Informou que um táxi cobra entre trinta e quarenta reais pelo percurso 
atual e, muitos moradores, não dispõem de recursos para esta despesa, ainda que diante 
da necessidade de atendimento médico. Finalizando, em altos brados, pediu para que o Sr. 
Prefeito Municipal se empenhe mais junto ao Governo do Estado,  a fim de resolver o 
problema daqueles moradores, preservando sim o meio ambiente, mas,  não deixando de 
cuidar dos moradores. Retomando a presidência e não havendo mais oradores inscritos,  o 
SR. PRESIDENTE leu o convite do Tribunal de Contas do Estado para um Ciclo de Debates 
na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, quando técnicos daquele tribunal proferiram 
palestras e orientações atualizadas sobre ensino, precatória e planejamento, independendo 
de prévia inscrição. 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 02 de Agosto de 2010. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  : 
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
09 de Agosto de 2010.   


