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               ATA DA 29ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 25 de Outubro de 2010 - 2º Período da 15ª Legislatura. Aos 
vinte e cinco dias do mês de Outubro do ano dois mil e dez, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Vigésima 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 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 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:  REQUERIMENTO Nºs: 120/10  – Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal,  
informar por quê, até o momento, as obras estruturais visando dar acessibilidade e maior 
conforto aos alunos da EMEF Mestra Henriqueta ainda não foram realizadas e quando 
serão iniciadas, do Ver. Pedro da Fonseca – desp.: Aprovado, encaminhe-se; INDICAÇÕES 
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 209 – Determinar à Secretaria Municipal de 
Educação, desenvolver estudos objetivando o prolongamento da linha escolar do Bairro dos 
Pintos, até a casa do Sr. José Camilio, Estrada José Camilio,  do Ver. Vanderlon Oliveira 
Gomes;  211 – Determinar ao Setor de Obras, construir uma lombada na altura do Nº 252 
da Rua Frederico Ozanan, dos Vers. Angelino Rodrigues e Paulo Arouca Sobreira – desps.: 
Encaminhe-se, lidas no Expediente;  212 – Interceder junto aos responsáveis pela 
manutenção da Torre de Telefonia Celular VIVO, objetivando seja feita com urgência, uma 
revisão mais criteriosa, para eliminar de vez os problemas existentes, da Verª. Deise 
Aparecida Corrêa Duque;  213 – Determinar ao setor competente, estudar a possibilidade 
de utilizar o rolo compactador no morro que dá acesso à casa do Sr. Geraldo Bino, quando 
forem designados os equipamentos do Consórcio, para melhorias na Estrada do Bairro 
Pedra Rajada, do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes;  214 – Determinar ao Setor de Obras, 
elaborar um Cronograma de Limpeza Bairro a Bairro nesta cidade, deslocando toda equipe 
do setor cada dia para um local;  215 – Estudar a implantação de uma Diretoria Municipal de 
Trânsito, para desenvolver ações em conjunto com as Polícias Civil e Militar, desde 
educação, conscientização, planejamento e fiscalização entre outros;  216 – Estudar a 
implantação de uma unidade de Creche nesta cidade, ou ainda, de Salas de Creche 
Descentralizadas, nas unidades de EMEI, atendendo a demanda crescente de mães 
trabalhadoras; 217 – Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, 
objetivando a colocação de luminárias no início da Rua Padre Mário Del Sante, localizada 
ao lado da porteira da Fazenda Jaraguá, na Rodovia SP-88 – Mogi-Salesópolis, todas do 
Ver. Claudinei José de Oliveira; e 210/10 – Solicitando a EMTU – Empresa Metropolitana de 
Transportes Urbanos, que é ligada à Secretaria dos Transportes Metropolitanos do Estado 
de São Paulo, atender as reivindicações dos moradores das proximidades dos Kms 87,6 e 
88,2 da Rodovia SP-88, reativando os pontos de ônibus que existiam nestes locais, também 
do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes; BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE SALESÓPOLIS, referente ao mês de Setembro/10 – desp.: À Comissão de Finanças e 
Orçamento; CONVITES: da Prefeitura Municipal – para a Feira do Eucalipto-2010, a 
realizar-se no período de quatro a sete de novembro, na Praça de Eventos Franciscão;  do 
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Rotary Club Salesópolis-Centenário – para a Reunião Festiva, no próximo dia vinte e seis de 
Outubro, às dezenove horas e trinta minutos, no Espaço Cultural Dita Parente, ocasião em 
que serão homenageadas as Sra. Maria Rosária Faria de Melo e Ana Freitas Teixeira, como 
profissionais da Comunidade; da Diretoria Regional de Ensino – para a Solenidade de 
Homenagem aos Funcionários “Destaques em Educação 2010” da Rede Pública Estadual, 
no dia vinte e oito de outubro,  às nove horas, no Anfiteatro de Mogi das Cruzes; da Câmara 
Municipal de Mogi das Cruzes – para a Sessão Solene de entrega dos Títulos de Cidadãos 
Mogianos aos Médicos Rui Alberto Gomes e Fátima Costa Matias Pelarigo, no dia vinte e 
nove de outubro, às vinte horas, na sede daquele Poder Legislativo – desps.:  Arquive-se, 
Plenário ciente.  Terminada  a  leitura,  o  Sr. Presidente concedeu a  palavra  aos  Nobres 
Edis inscritos.  O VER.  VANDERLON OLIVEIRA GOMES iniciou justificando oralmente sua 
Indicação Nº 209,  esclarecendo que a extensão solicitada atenderá um aluno que mudará 
de escola. Acrescentou ainda que, atualmente, a legislação obriga o município a 
disponibilizar transporte escolar para distâncias superiores a dois quilômetros, lembrando 
que, no ano passado, solicitou prolongamento de uma  linha de transporte escolar até a 
Serraria do Sr. Osvaldo Cardoso e, embora as promessas do então responsável pelo setor, 
até o momento não foi atendido. Ressaltou que, o aluno alvo da proposição apresentada 
nesta data, foi matriculado na primeira série e seus pais declararam-se preocupados com a 
segurança do filho, esperando seja prolongada a linha para atendê-lo. Reportando-se à 
Indicação Nº 213, o orador, lembrou que os moradores do bairro já compraram as pedras 
para atender o bairro, contudo, precisam dos serviços do rolo compactador solicitado porque 
muitas pedras estão se soltando e prejudicando os usuários daquela estrada rural. Por fim, 
justificou oralmente sua Indicação Nº 210, esperando que a reativação solicitada seja 
atendida, porque a distância entre um ponto e outro, que era de seiscentos metros dobrou, 
contudo, o maior número de usuários mora nas proximidades dos pontos desativados, 
gerando reclamos e reivindicações. Lamentou que tais mudanças foram efetuadas sem 
qualquer consulta à população local ou à Prefeitura Municipal, portanto, espera ser atendido 
pela EMTU e, se não conseguir, adotará medidas junto à outras autoridades, para evitar 
maiores prejuízos à população que já espera, há muito, pela iluminação no local, 
garantindo-lhes maior segurança no embarque e desembarque.  A VERª.  DEISE 
APARECIDA CORRÊA DUQUE reportando-se à sua Indicação Nº 212, disse que a telefonia 
celular em Salesópolis é uma vergonha, basta viajar para Mogi das Cruzes e perceber que, 
em vários pontos da estrada, não há como se comunicar. Acrescentou que, para conseguir 
completar uma ligação, é necessário “dar uma volta de até trezentos e sessenta graus” para 
conseguir uma conexão. Não bastasse esta situação, disse que as ligações são cortadas, 
mas os aparelhos se mantém conectados, gastando seus créditos, sem o proprietário da 
linha saber. Diante desses problemas, que ela própria tem enfrentado, enfatizou a oradora 
que tem recebido várias reclamações de moradores e turistas,  portanto, acredita ser de 
grande necessidade o agendamento de uma reunião com representantes da empresa VIVO, 
nesta Casa de Leis. Dirigindo-se ao Sr. Presidente, finalizou solicitando esta medida, porque 
não há mais condições de utilizar a telefonia celular VIVO nesta cidade.  O VER. 
CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA iniciou justificando oralmente sua Indicação Nº 216, 
enfatizando que a única creche da cidade, não atende mais a demanda, contudo, a 
constituição garante à criança o direito à creche. Acrescentou que,  a cada dia, aumentam 
as reclamações e apresentação de abaixo-assinados, sem êxito, entretanto, lembrou que 
não se pode alegar falta de espaço porque há salas vagas nas EMEI’s – Escola Municipal 
de Ensino Infantil, esperando que o Sr. Prefeito Municipal, juntamente com a Secretária 
Municipal de Educação, tomem providências para amenizar o problema enquanto não se 



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 

DE SALESÓPDE SALESÓPDE SALESÓPDE SALESÓPOLISOLISOLISOLIS    
Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - Salesópolis/SP 

CEP: 08970-000    - Tel\Fax: (011) 4696-1333/1716/1731 
Site www.camarasalesopolis.sp.gov.br Email: cmsalesopolis@uol.com.br 

 

continuação da Ata da 29ª Sessão Ordinária, realizada em 25 de Outubro de 2010                            FL. 3 
 
constroem outras creches, lembrando  que já solicitou estudo sobre uma área para construir 
no Bairro Fartura, mas, até o momento, não recebeu resposta. Reportando-se à Indicação 
Nº 214, acrescentou que, constantemente, verifica pessoal fazendo limpeza e cortando o 
mato na Rua XV de Novembro e nos arredores do Portal da cidade, entretanto, as demais 
ruas não recebem a mesma atenção. Citou como exemplo a Rua Frederico Ozanan,  onde 
se acumula muita terra após as chuvas, tanto que, há alguns dias, viu uma criança juntando 
terra naquela via pública. Lembrou que todos os munícipes pagam seus impostos, mas, o 
município não dispensa a mesma atenção a todos, e que ainda, em governos anteriores, por 
falta de mão-de-obra, eram realizados mutirões de limpeza. Concluiu dizendo da 
necessidade de se organizar tais serviços, haja vista que, a cada dia, há alteração de 
pessoal responsável no Setor de Obras mas, as medidas continuam sempre as mesmas, 
sem atender a comunidade. Quanto à Indicação Nº 215, iniciou lembrando que matéria afeta 
será deliberada na Ordem do Dia desta sessão, e acrescentou que a Diretoria de Trânsito 
proposta é de extrema necessidade, haja vista que a JARI apenas julga as multas do radar, 
sendo necessário minimizar os problemas que são crescentes. Reportando-se à Indicação 
Nº 210 do Nobre Colega Vanderlon,  disse que recebeu, no início do ano, uma resposta da 
EMTU, informando que aguardava manifestação da Administração Municipal, para então 
decidir os locais dos pontos de parada. Sendo assim, o orador sugeriu verificar se não foi a 
própria Administração quem sugeriu os locais ora instalados e alvos de reclamos, ou foi 
mesmo o DER quem decidiu pela mudança. Por fim, reportou-se ao Requerimento Nº 120,  
de autoria do Nobre Colega Pedro, lembrando que, toda vez que se realiza alguma festa 
naquela unidade escolar, os Vereadores são cobrados da cobertura da quadra, entretanto, 
lembrou a todos que, no início do ano passado, esta Casa de Leis deliberou um projeto 
dispondo sobre convênio para liberação de recursos para esta obra, contudo, passado mais 
de um ano e meio, nada mais se fala sobre o assunto. O VER.  PEDRO DA FONSECA 
reportou-se ao seu Requerimento Nº 120, lembrando que já apresentou Indicação sobre o 
assunto e, sem obter a resposta e considerando a matéria de extrema necessidade, a 
reitera, esperando resposta. Esclareceu que o assunto versa sobre acessibilidade naquela 
escola que é modelo nesta cidade e região, mas, encontra-se estagnada, pois, sai ano e 
entra ano, sem que se consiga obras necessárias como também a já citada cobertura da 
quadra. Disse que, os Vereadores têm defendido as áreas de saúde e segurança, bem 
como a de educação, mas, muito tem se apresentado em benefício da educação, seja da 
área central ou rural, mas, pouco foi atendido, motivo pelo qual usa a tribuna para reiterar o 
pedido. Ressaltou, por fim, que não basta dizer que ocupa este ou aquele lugar, é 
necessário ação, e lamentou que a Área de Segurança está à desejar, haja vista a 
proliferação das drogas e o crescente índice de roubos de carros, contudo, é necessário dar 
atenção especial à educação. Não havendo mais oradores inscritos, o Sr. Presidente 
passou para a ORDEM DO DIA e solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura 
do Requerimento de Urgência Especial Nº 05/10. Terminada a leitura, foi o referido 
requerimento submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade. Aprovada a Urgência 
Especial, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura dos 
Pareceres CJR Nº 28, COSPES Nº 20 com suas Emendas Modificativas Nºs  001 e 002/10,  
e CFO Nº 45/10, todos recomendando a aprovação do PROJETO DE LEI Nº 31/10 (Dispõe 
sobre alteração da Lei Nº 1507, de 30 de março de 2007, que criou o Conselho Municipal de 
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Conselho FUNDEB), de 
autoria do Poder Executivo. Terminada a leitura, o Sr. Presidente colocou em única 
discussão o Projeto de Lei Nº 31/10 com suas Emendas Modificativas Nºs 001 e 002/10 



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 

DE SALESÓPDE SALESÓPDE SALESÓPDE SALESÓPOLISOLISOLISOLIS    
Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - Salesópolis/SP 

CEP: 08970-000    - Tel\Fax: (011) 4696-1333/1716/1731 
Site www.camarasalesopolis.sp.gov.br Email: cmsalesopolis@uol.com.br 

 

continuação da Ata da 29ª Sessão Ordinária, realizada em 25 de Outubro de 2010                            FL. 4 
 
apresentadas pela COSPES – Comissão de Obras, Serviço Público, Educação e Saúde e, 
não havendo interessados em debater a matéria, submeteu ambas Emendas Modificativas à 
votação, as quais foram aprovadas por unanimidade.  Neste momento, o Ver. Sebastião 
Rodrigues de Campos Júnior requereu a dispensa da elaboração da Redação Final do 
Projeto de Lei Nº 31/10, requerimento este que, submetido à Plenário, foi aprovado por 
unanimidade. Aprovada a dispensa da elaboração da Redação Final,  o Sr. Presidente 
submeteu o Projeto de Lei Nº 31/10 com suas Emendas Modificativas Nºs 01 e 02/10, à 
única votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, passou à pauta publicada, 
solicitando ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura dos Pareceres CJR Nº 23, 
COSPES Nº 17 e CFO Nº 42/10, todos recomendando a aprovação do PROJETO DE LEI 
Nº 24/10 (Dispõe e regulamenta na Estância Turística de Salesópolis, a atividade 
profissional de “mototáxi” e de “motoboy” e dá outras providências), de autoria do Ver. 
Sebastião Rodrigues de Campos Júnior; CJR Nº 25, COSPES Nº 18 e CFO Nº 43/10, todos 
recomendando a aprovação do PROJETO DE LEI Nº 25/10 (Dispõe sobre a inclusão de 
projetos e medidas de conscientização, prevenção e combate ao “bullyng” escolar nas 
escolas subordinadas à Secretaria Municipal de Educação da Estância Turística de 
Salesópolis e dá outras providências), de autoria do Ver. Paulo Arouca Sobreira; CJR Nº 27, 
COSPES Nº 19 e CFO Nº 44/10, todos recomendando a aprovação do PROJETO DE LEI 
Nº 29/10 (Institui o “Mês de Prevenção e Combate ao Câncer de Mama” no âmbito da 
Estância Turística de Salesópolis e dá outras providências), de autoria do Ver. Agnaldo 
Bueno.   Terminada a leitura, o Sr. Presidente colocou, em única discussão,  o Projeto de 
Lei Nº 024/10 (Dispõe e regulamenta na Estância Turística de Salesópolis, a atividade 
profissional de “mototáxi” e de “motoboy” e dá outras providências), de autoria do Ver. 
Sebastião Rodrigues de Campos Júnior.  O VER.  SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS 
JÚNIOR, autor da matéria, iniciou esclarecendo que esta Casa de Leis foi procurada por 
várias pessoas que já atuam, informalmente, nos serviços de mototáxi e motofrete, 
solicitando a legalização dessa atividade no município, haja vista que o Presidente da 
República, através da Lei Nº 12.009, de 29 de julho de 2009, já a regulamentou à nível 
nacional. Sendo assim, acrescentou que a proposta ora em discussão visa regulamentá-la à 
nível municipal, para que possam ter garantidos, dentre outros direitos, o de aposentadoria. 
Informou que tal solicitação foi apresentada com um abaixo-assinado, constando mais de 
quatrocentas e cinqüenta assinaturas. Acrescentou que a legalização de tais serviços será 
de grande benefício para Salesópolis que tem uma grande extensão rural, seus bairros são 
distantes da área central e, desta forma, facilitará o acesso aos serviços de banco e outros, 
haja vista que seus custos serão menores, além de minimizar os problemas com a falta de 
transporte coletivo nesta cidade e finalizou conclamando pelo voto favorável. O VER. 
CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA iniciou dizendo que, enquanto Secretário da Comissão de 
Justiça e Redação deste Legislativo, ao analisá-lo juntamente com a Assessoria Jurídica, 
concluíram pela sua constitucionalidade e legalidade. Acrescentou que também atenderá 
mais uma classe trabalhadora deste município, que já demonstra sua força diante do grande 
número de assinaturas que conseguiram como apoio. Tal documento demonstra ainda o 
grande número de usuários dos serviços que ora se pretende regulamentar e, da mesma 
forma que atendem outras categorias, neste caso, os Vereadores também analisaram o 
aspecto social e trabalhista de cada interessado. Enfatizou que, embora as quatrocentas 
assinaturas, apenas um motoboy o procurou pessoalmente,  pedindo apoio ao projeto, 
porém, todos vêem, diariamente,  com chuva ou sol, estes profissionais pela cidade 
atendendo pedidos que os munícipes fazem,  por telefone de suas casas, aos 
estabelecimentos comerciais da cidade, declarando assim, o seu voto favorável à matéria. 
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Finalizou dizendo esperar que esta nova classe profissional se una, cada dia mais, em 
benefício deles próprios, da cidade e daqueles que atenderão. O VER.  PEDRO DA 
FONSECA parabenizou o autor do projeto, mas, disse que é discutível porque o município 
enfrenta muitas dificuldades, diante da falta de Diretor Municipal de Trânsito, para cuidar da 
pintura das faixas de pedestres ou de construir e pintar lombadas. Enfatizou que é muita 
responsabilidade aprovar este projeto, contudo, dividirá esta responsabilidade também com 
a Área de Saúde e, especialmente, Santa Casa local, pois, muitas vezes, houve 
necessidade do atendimento com ambulância e esta não foi conseguida, senão, depois de 
muito tempo. Citou como exemplo, o caso de um acidente muito grave, próximo ao 
Bradesco, cuja ambulância demorou em atender, assim como ocorreu, recentemente, um 
atropelamento de um cidadão por moto, cujo motoqueiro não socorreu a vítima e, até o 
momento, ainda é desconhecido.  Enfatizou que os motoboys e mototáxis serão fiscalizados 
e devem cumprir os deveres dispostos no projeto, inclusive pagando os impostos devidos, 
contudo, lembrou que os impostos recolhidos, assim como os recursos advindos da 
arrecadação do radar eletrônico não são aplicados na melhoria do trânsito local. 
Acrescentou que falta investimento para garantir a segurança, emplacamento de veículos e 
melhoria do asfalto, portanto, diante de tanta falta de estrutura, a responsabilidade em 
aprovar este projeto aumenta ainda mais. Enfatizou que, não aprová-lo, apesar da falta de 
estrutura, também é de grande responsabilidade, pois, se um destes profissionais sofrerem 
um acidente, sem a regulamentação da profissão,  serão prejudicados ainda mais. Finalizou 
dizendo que a matéria é polêmica, motivo pelo qual alerta sobre os perigos, mas, assume a 
responsabilidade, embora reconheendo que, a maioria dos acidentes com moto, têm como 
conseqüência a fatalidade ou a mutilação. O VER.  VANDERLON OLIVEIRA GOMES disse 
que este projeto chegou em boa hora, porque o profissional já está na ativa, realizando o 
serviço, portanto, a regulamentação vai garantir os benefícios já citados pelo Nobre Par 
Claudinei,  como o direito à seguridade,  em caso de acidente. Acrescentou ainda que será 
favorável à matéria porque eles já estão expostos aos perigos inerentes à profissão, com ou 
sem  a regulamentação, entretanto, a regulamentação resolverá a questão da seguridade e 
a social, também já citada pelo mesmo Colega Claudinei. Finalizou declarando seu apoio 
favorável, certo de que os profissionais serão responsáveis por também atender aos 
anseios da população. Ninguém mais se manifestando, foi o Projeto de Lei Nº 24/10 
submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade. Prosseguindo com a pauta, o Sr. 
Presidente colocou em única discussão o PROJETO DE LEI Nº 025/10 (Dispõe sobre a 
inclusão de projetos e medidas de conscientização, prevenção e combate ao “bullyng” 
escolar nas escolas subordinadas à Secretaria Municipal de Educação da Estância Turística 
de Salesópolis e dá outras providências), de autoria do Ver. Paulo Arouca Sobreira. O VER.  
PAULO AROUCA SOBREIRA,  autor da matéria, iniciou esclarecendo que, por “bullyng”, 
entende-se todo ato de violência física ou psicológica, exercida por grupos contra uma ou 
mais pessoas. Acrescentou que o objetivo da matéria é buscar,  através dos orientadores 
educacionais, a conscientização, através de palestras e orientações, para evitar atos deste 
tipo, que inibem a expressão individual do ser humano, evitando que sua evolução 
educacional sofra interferência, gerando traumas que se arrastam para o resto da vida. 
Disse ainda que o projeto deve se estender à todas as áreas educacionais do município, a 
fim de evitar a discriminação e perseguição, garantindo a igualdade entre os seres, que é 
uma prerrogativa universal. Ressaltou que a matéria visa ainda,  a melhoria de todas as 
questões sociais, pois há inúmeros casos registrados no mundo, sendo necessária tal 
medida. Comentou que também pretende propor à Secretária de Educação, contratar 
orientadores para realizar palestras aos Professores, Conselheiros Tutelares, Polícia Militar 
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e demais profissionais envolvidos com o setor educacional, preparando-os para lidar com a 
situação. Finalizando, o orador-autor conclamou aos pares o voto favorável à matéria. 
Ninguém mais se manifestando, foi a referida matéria submetida à votação, sendo aprovada 
por unanimidade. Para concluir com a pauta,  o Sr. Presidente colocou em única discussão 
e votação o PROJETO DE LEI Nº 029/10 (Institui o “Mês de Prevenção e Combate ao 
Câncer de Mama” no âmbito da Estância Turística de Salesópolis e dá outras providências), 
de autoria do Ver. Agnaldo Bueno, o qual foi aprovado por unanimidade, sem preceder 
manifestação. Não havendo mais 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. VANDERLON OLIVEIRA GOMES 
iniciou lamentando que o Poder Executivo descumpra as leis que ele próprio apresenta e 
promulga, citando como exemplo, a lei que instituiu a concessão de serviço funerário nesta 
cidade, datada de 1991. Disse que, desde aquele ano, conforme consta no Artigo Sexto da 
referida lei, o Poder Executivo deveria fixar os preços públicos ou tarifas dos serviços 
concedidos e, no seu parágrafo único, diz ainda que, os serviços funerários para os finados, 
atestados pela Assistência Social do Município, serem desprovidos de recursos, deveriam 
ter seus custos mínimos suportados pelo tesouro municipal. Acrescentou que, muito embora 
a lei exista há quase vinte anos, os valores não são afixados em local visível, mas, por outro 
lado, os proprietários da Funerária reclamam que a Prefeitura Municipal também não paga 
pelos funerais que são de sua responsabilidade. Sendo assim, enquanto Presidente da 
Comissão de Serviços Públicos, disse que levantará documentos comprobatórios do 
descumprimento das obrigações de ambas as partes  e adotará providências para que 
sejam cumpridas. Disse que, nesta semana, mais uma vez, foi procurado por uma pessoa 
de baixa renda, que precisava dos benefícios desta lei, mas não foi atendido, sob alegação 
de que a urna gratuita não existe mais por falta de pagamento da Prefeitura Municipal local. 
Reportando-se à Lei Nº 1.488 de vinte e quatro de outubro,  do exercício de dois mil e seis, 
que dispõe sobre autorização para exploração dos serviços de transporte por táxi no 
território do Município, esclareceu que a lei regulamenta a prestação do serviço, mas, as 
normas determinadas não são cumpridas. Citou como exemplo, a proibição de terceiros 
dirigirem o veículo-táxi, assim como de taxistas recusarem a prestação do serviço sem 
motivo justo e cobrarem valor abusivo. Acrescentou ainda que, o Artigo Sexto dessa mesma 
lei, dispõe que o autorizatário deve comparecer ao ponto, diariamente, cumprindo jornada 
mínima de seis horas, não podendo se ausentar, salvo algumas exceções. Lembrou que, na 
época da deliberação desta lei, alguns taxistas declararam-se chateados, achando que se 
tratavam de críticas, contudo, ressaltou o orador, as medidas foram adotadas atendendo 
clamores de usuários do serviço de táxi, porém, também reconheceu que, conforme consta 
na referida lei, o Ponto Livre, que a Municipalidade deveria criar, até o momento, não o foi. 
Lamentou que essa é mais uma lei aprovada neste Legislativo que não é cumprida, 
contudo, nesta caso, enfatizou que a classe profissional ou munícipes envolvidos devem 
cumprir a lei para que a maioria da população seja beneficiada, pois, de nada adiantará, 
apresentar novos projetos, sem lutar pelo cumprimento de leis já existentes. Concluiu 
enfatizando a necessidade de cobrar o cumprimento das leis para evitar que os Vereadores 
passem a vida toda apresentando projetos, indicações e requerimentos, sem que nada 
mude em benefício da população. Reportando-se à grande quantidade de cães soltos pelas 
ruas da cidade, o orador disse que já encaminhou ofício e requerimento ao Sr. Prefeito 
Municipal, cumprindo com sua função de assessorar o Executivo no atendimento ao público, 
mas, até o momento, nenhuma providência foi adotada. Disse que, nesta semana, alguns 
comerciantes lhe telefonaram, reclamando a persistência do problema, motivo pelo qual, 
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dirigiu-se ao Sr. Presidente, solicitando que, determine à Assessoria Jurídica deste 
Legislativo, preparar um novo documento a ser reencaminhado ao Ministério Público, 
porque não dá para aceitar esta situação, fingindo que não a vê. Reiterou que não está 
nesta Casa de Leis para brincadeira e, se o Prefeito Adilson acha que a população merece 
tamanho descaso e coloca em risco a vida de todos, não se calará, esperando que a justiça 
seja feita. Por fim, considerou impossível que o município não disponha de mecanismos 
para resolver o problema e que o Setor de Zoonese continue respondendo que não tem o 
que fazer, sugerindo uma parceria com outros municípios que dispõem de canil, porque a 
situação está insuportável. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA disse que, além dos 
problemas com os cães, há também o problema antigo com os ratos, que já foi falado e se 
espera uma ação da secretaria municipal correspondente, porque as reclamações 
perduram, sem solução. Disse que há muitas pendências a serem “colocadas nos eixos” 
porque o Chefe do Poder Executivo pensa apenas em grandes obras, deixando à desejar 
estes pequenos e antigos problemas. Citou o Inciso VII do Artigo 68 da Lei Orgânica do 
Município, onde diz que cabe ao Município remeter à Câmara Municipal, logo após a 
celebração, cópias reprográficas de todos os contratos, aditamentos, acordos,  convênios, 
rescisões e nomeações de servidores, celebrados pela Administração Pública Municipal e 
suas autarquias, lembrando que isso não é cumprido. Disse que já cobrou os documentos 
relativos às passarelas recém-construídas e o valor gasto, porque há comentários de que 
custaram setenta mil reais, e que também já questionou e não obteve resposta, acerca dos 
motivos pelos quais foram construídas umas diferentes das outras. Também disse que 
pretende conhecer as razões das obras paralisadas, se seus contratos foram rescindidos ou 
não, enfatizando que não dá mais para suportar tal situação, e que cobrará, de cada Nobre 
Par, um posicionamento acerca desses casos perante o Ministério Público, pois não é 
possível que o Prefeito Adilson não saiba disso. Enfatizou ainda que a função dos 
Vereadores é legislar, fiscalizar e denunciar, cabendo ao Chefe do Poder Executivo, 
executar,  esperando assim, pelo menos, que conclua a obra de pavimentação, ou ser 
informado se foi firmado novo convênio ou feito um aditamento. Concluiu dizendo que 
cobrará o envio dos documentos e que, não sendo cumprido, requererá interferência do 
Ministério Público, porque não está pedindo nada impossível, apenas esclarecimentos, 
através de documentos, para evitar boatos. Comentou que alguns Vereadores da Câmara 
Municipal de Mogi das Cruzes, vêm debatendo acerca das obras realizadas naquela cidade, 
com destaque à Rodovia SP-88. Diante desta situação, lembrou que na área pertencente a 
Salesópolis, todos podem constatar os problemas da rotatória construída no Distrito dos 
Remédios, postes ainda por serem transferidos, além do acostamento no trecho 
Salesópolis-Pitas, este último,  matéria de processo judicial desta Casa de Leis. Ressaltou a 
importância desta Casa de Leis se unir àquela de Mogi das Cruzes, que tem a imprensa 
próxima, assim como à ACAT (Associação das Câmaras do Alto Tietê) para ganhar forças. 
Lamentou contudo, não conseguir o mesmo apoio da AMAT (Associação dos Municípios do 
Alto Tietê), pois sempre que solicitado ao Sr. Prefeito Municipal levar algum problema nas 
suas reuniões, ele sempre alega que não é necessário. Dirigiu-se ao Sr. Presidente, 
solicitando-lhe contatar a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, a fim de unir forças no 
objetivo de expor os trabalhos desenvolvidos pelos Nobres Pares, especialmente, no 
tocante à rodovia.  Reiterou que, há muito, vem solicitando a poda das árvores da Avenida 
Professor Adhemar Bolina, serviço já documentado, mas sem solução, citando o caso de 
uma árvore, cuja copa cresceu tanto a ponto de atravessar a avenida. Concluiu que tais 
situações ocorrem porque começa um serviço, não o termina e parte para começar outro 
que não vai terminar, motivo pelo qual vem cobrando o planejamento para atender as 
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solicitações dos Vereadores, que representam os anseios dos munícipes. Por fim, solicitou o 
empenho do Sr. Presidente para melhorar a segurança pública nesta cidade, pois, se os 
comentários forem verídicos (de que, no sábado, por volta de 19 horas, ocorreu um assalto 
à mão armada, cujo veículo da vítima foi subtraído, nos arredores da praça principal), a 
situação é lamentável. Parabenizou o Sd PM “Pitanga”, seu amigo particular, relatando que 
ele (o orador) teve um problema com seu veículo e aquele soldado passando pela estrada 
com a viatura, no sentido Salesópolis-Mogi das Cruzes, parou para socorrê-lo, mas, logo em 
seguida, alguém gritou pedindo apoio e ele e seu companheiro saíram em busca do veículo, 
alvo do citado assalto. Disse que não conversou depois com aquele Policial, para saber o 
desfecho do caso, contudo, espera que o Sr. Prefeito Municipal se empenhe mais para 
garantir segurança à população e visitantes.  Enfatizou que, de nada adianta, preparar 
grandes festas se não solicitar ao Estado, maior apoio aos policiais desta cidade, pois, os 
salesopolenses não são diferentes dos moradores de outras cidades, portanto, merecem a 
mesma atenção do Estado.  Lembrou ainda que, além da insegurança na área central, há 
que se considerar a situação do Distrito dos Remédios e demais bairros, cujos pontos 
comerciais estão vulneráveis, dada à falta de segurança. Disse que é necessário cobrar 
mais apoio para Salesópolis que, com seu número reduzido de efetivo, ainda é obrigada a 
atender reforço em festas realizadas em cidades vizinhas, restando apenas dois policias por 
turno e muitas vezes, virando o turno por falta de efetivo. Por fim, parabenizou a aluna  Flora 
Carolina de Morais, da EE Professora Rosa Maria de Souza, que foi destaque nos jornais da 
região, elevando o nome de Salesópolis, devido à um projeto de lei que apresentou e, 
dentre tantos outros, foi aprovado no Parlamento Jovem da Região de Mogi das Cruzes.  
Por fim, sugeriu ao Sr. Presidente dar apoio à referida aluna,  para que possa participar da 
próxima etapa, na Assembléia Legislativa do Estado, representando este município. O VER.  
SÉRGIO APARECIDO FELICIANO DE SÁ iniciou reportando-se à manifestação do orador 
que o antecedeu acerca da segurança pública, acrescentando que a situação é séria 
realmente, inclusive no Distrito dos Remédios. Relatou que, nesta semana, uma senhora o 
procurou, dizendo que um carro preto parou em frente à sua casa, de onde desceram duas 
pessoas, pedindo para trocar duas notas de cem reais, ainda que fosse por cento e oitenta 
reais. Aquela senhora sugeriu aos interessados que tentassem a troca na Padaria mais 
próxima, entretanto,  declarou-se preocupada com o fato. O orador disse que é necessário 
combater este tipo de ação, esperando o apoio do Chefe do Poder Executivo. Com relação 
à também citada rotatória recém-construída no Distrito dos Remédios, considerando um 
serviço malfeito, enfatizando sua periculosidade e necessidade de colocar um redutor de 
velocidade ou ainda, um radar eletrônico para evitar uma tragédia no local. Sugeriu ao Sr. 
Presidente, reunir-se com o responsável da Empresa SA Paulista, a fim de tomar alguma 
medida, pois, não há como continuar do jeito que está. Parabenizou a empresa responsável 
pelo serviço realizado no calçamento que liga o Distrito dos Remédios ao Bairro Bragança, 
um serviço de boa qualidade que tem acompanhado e, apesar de algumas reclamações,  
registrou agradecimentos ao Deputado Hélio Nishimoto, autor da Emenda Parlamentar que 
possibilitou esta obra. Àqueles que questionam se o calçamento será concluído nas 
proximidades da Caixa D’Água, o orador esclareceu que irá mais além, finalizando na Vila 
Bragança e, muito embora, no momento a obra seja realizada apenas de um lado da pista, 
espera que, num futuro próximo, também seja realizado do outro lado.  Agradeceu o Sr. 
Zezé, o mais novo contratado do Setor de Obras da Municipalidade que,  o atendeu, 
resolvendo um antigo problema na Estrada dos Kimoto, de um dia para o outro. Disse que o 
referido funcionário visitou o local com o orador, assim como na Vila Ademar da Silva, 
ficando de tomar as providências necessárias.  Parabenizou o funcionário e disse que o Sr. 
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Prefeito Municipal fez muito bem em contratá-lo, contudo, enalteceu a dedicação dos 
funcionários Antonildes e José Cunha, que sempre se dedicaram para melhor atender os 
pedidos apresentados pelos Vereadores, embora estivessem sobrecarregados. Reportando-
se à Empresa SA Paulista, finalizou agradecendo o atendimento ao seu pedido, construindo 
a calçada no trecho entre a Rua Ferdinando Jungers, até a Escola Estadual Ver. Elisiário 
Pinto de Moraes, no Distrito dos Remédios, garantindo assim maior segurança àquela 
comunidade escolar. O VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR informou 
que vem desenvolvendo um trabalho para apurar algumas denúncias acerca da falta de 
material em escolas municipais. Esclareceu que, segundo informações, antigamente, as 
escolas recebiam uma quantidade de material para estocar na própria unidade, mas, 
atualmente, o fornecimento foi alterado, necessitando que as unidades requeiram os 
materiais por telefone, para que sejam encaminhados pelo transporte da merenda escolar, 
evitando que os responsáveis tenham que retirá-lo e para que a Secretaria responsável 
atenda todas as escolas. Para evitar maiores comentários, informou que a Secretaria 
Municipal de Educação se disponibilizou a atender todos os Vereadores que, como ele, 
desejam maiores esclarecimentos.  Relatou que, na sua visita àquela Secretaria, foi levado 
a conhecer a armazenagem dos materiais, assim como os diversos relatórios acerca de toda 
entrada e saída. Na oportunidade, foi esclarecido de que, nenhuma escola reclamou a falta 
de material porque têm recebido o que solicitam, contudo, sugeriu que as comissões visitem 
as unidades escolares e conversem com os diretores para sanar a dúvida levantada. 
Dirigindo-se ao Sr. Presidente, solicitou o agendamento de uma reunião com o Prefeito 
Adilson, a fim de tratar das medidas para garantir melhor segurança pública nesta cidade. 
Enfatizou que não se pode continuar aguardando a boa vontade de alguém, mas ir atrás do 
responsável para evitar que esta cidade se transforme numa área de insegurança. Enfatizou 
que a insegurança da população de Salesópolis é crescente, situação muito diferente 
daqueles que, há pouco tempo, dormiam até com suas portas sem tranca, o que também é 
um exagero. Lamentou que, atualmente, não existe mais tranqüilidade, resultado da falta de 
policiais do Estado, contudo, os municípios maiores são guarnecidos, enquanto os menores, 
como Salesópolis, cada vez é mais prejudicado, seja por aposentadoria, férias, licença ou 
outros motivos, mas, os policiais não são substituídos. Disse que este problema de falta de 
efetivo não é apenas da Polícia Militar, mas,  também da Polícia Civil local,  que enfrenta 
grandes dificuldades com a falta de efetivo. Concluiu dizendo que o Sr. Prefeito Municipal já 
conversou com o Delegado Seccional acerca do efetivo, o qual comprometeu-se a rever a 
situação, contudo, finalizou ressaltando a necessidade de sair à luta em benefício da 
população, junto aos órgãos superiores. Não havendo mais oradores inscritos, o SR. 
PRESIDENTE informou que, juntamente com o Nobre Par Vanderlon, esteve em reunião na 
ACAT, onde também esteve presente o Secretário Estadual da Saúde, ocasião em que foi 
discutida a implantação de uma Clínica para Dependentes Químicos do Alto Tietê. Por 
consenso geral, a cidade de Mogi das Cruzes foi escolhida para sediar esta clínica, cabendo 
agora, ao seu secretário de saúde, definir a localização. Concluiu comprometendo-se a 
informar todos os Vereadores,  tão logo tenha conhecimento desta decisão. Com relação à 
segurança pública, informou que a ACAT também agendará reunião com o Comando da 
Polícia Militar, oportunidade em que os Vereadores podem aproveitar para apresentar as 
reivindicações locais. Comunicou que, na próxima sexta-feira, dia vinte e nove, não haverá 
expediente neste Legislativo, devido ao ponto facultativo, decretado pelo Sr. Prefeito 
Municipal, relativo ao Dia do Funcionário Público, assim como na segunda-feira, dia primeiro 
de novembro, Dia de Todos os Santos, que antecede o Feriado Nacional de Finados. Nada 
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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 25 de Outubro de 2010. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  : 
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
  A Ata supra foi lida e ___________________ em Sessão Ordinária,  realizada 
em 08 de Novembro de 2010.   


