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ATA DA 31ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 22 de Novembro de 2010 - 2º Período da 15ª Legislatura. Aos
vinte e dois dias do mês de Novembro do ano dois mil e dez, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Trigésima Primeira 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. 2º Secretário que procedesse a
leitura das matérias do EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus respectivos
despachos: REQUERIMENTO solicitando ao Sr. Prefeito Municipal: 133 – Informar o motivo
de não ter atendido à necessária extensão da linha de transporte escolar da Estrada da
Usina e, se há plano para tal implantação no início de 2011, em caso negativo, informar o
motivo, do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes; 134 – Informar a situação do atendimento ao
público, na emissão de Carteira de Trabalho, o qual foi interrompido, e qual a data prevista
para sua normalização; 135 – Informar qual definição foi tomada com relação à Área de
Lazer (compensação pelo alagamento do Campo da Fibra), em caso de substituição do
campo de futebol, encaminhar cópia do projeto substituto e do documento de solicitação
para substituição do projeto, assim como do aceite por parte daquele órgão; 136 –
Interceder junto ao 17º Batalhão de Polícia Militar para que encaminhe viatura e policiais
para realizar rondas no Distrito dos Remédios e Área Central desta cidade, ao menos, no
período de festividades de final de ano, nos horários comerciais e noturno; 137 – Informar
por quê, até o momento, a poda da árvore localizada na Avenida Professor Adhemar Bolina
II, próximo à residência do “Sr. Geraldo do Tote” não foi realizada, e qual a data prevista
para sua realização, todos do Ver. Claudinei José de Oliveira; 138 – Informar se, desde 1º
de Janeiro de 2009, até este mês de novembro/2010, houve alguma instalação de
iluminação pública neste município e, em caso positivo, informar quantas foram instaladas
com seus respectivos endereços, do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes; e 132/10 – Solicitando
ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, convidar o Secretário Municipal de Obras e o
funcionário responsável pelas obras de melhoria das estradas e pontes da zona rural, para
que venham a esta Casa de Leis, prestar informações acerca da aplicação dos recursos
provenientes do “Programa Melhor Caminho” do Governo Federal, no valor de R$
500.000,00, que já estão à disposição do município, parte do total de R$ 2.000.000,00
aprovados para Salesópolis, dos Vers. Pedro da Fonseca e Claudinei José de Oliveira –
desps.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:
221 – Determinar ao setor competente, fazer o cascalhamento, com brita, em todos os
morros e pontos críticos das estradas rurais do Distrito dos Remédios, dos Vers. Sérgio
Aparecido Feliciano de Sá e Angelino Rodrigues; 222 – Determinar ao Departamento
Jurídico Municipal, propor uma Ação Ordinária Retificatória em face do IGC – Instituto
Geográfico e Cartográfico do Estado de São Paulo, como primeiro passo na solução da
antiga problemática relativa ao limite territorial entre os municípios de Salesópolis e Biritiba
Mirim, do Ver. Paulo Arouca Sobreira; 223 – Solicitando à Diretora da Escola Estadual
Professora Olga Chakur Farah, para que adote as providências necessárias, objetivando
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estender 1,5 Km na linha de transporte escolar estadual da Estrada da Usina, para chegar
até a Estrada Sebastião Antonio de Souza, do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes – desps.:
Encaminhe-se, Plenário ciente; BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, referente ao mês de Outubro/10 – desp.: À Comissão de Finanças e
Orçamento; CONVITES: do Conselho Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente –
para reunião ordinária que será realizada no dia vinte e cinco de novembro, às nove horas e
trinta minutos, na Casa da Agricultura desta cidade; da Câmara Municipal de Ferraz de
Vasconcelos – para Solenidade de Entrega de Título de Cidadania a Berenice Nascimento
Paglia, Elizabeth Bento de Souza Santos, Feliciano Batista de Souza e Dr. Lucas de Mello,
pelos relevantes serviços prestado em prol daquele município, a realizar-se no dia 26 de
Novembro de 2010, às dezenove horas, no Plenário daquela Câmara Municipal; OFÍCIOS
Nºs: 004 - da Câmara Municipal de Poá – encaminhando cópia da Moção Nº 05/10 de apoio
à PEC 03/09, que reduz em cinco anos o tempo efetivo de trabalho das policiais femininas
do Estado; 1256/10 – da Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos – encaminhando
cópia do Requerimento Nº 322/10, solicitando estudos ao Governador do Estado de São
Paulo e Secretário Estadual da Fazenda, visando a instalação da Delegacia Tributária em
Mogi das Cruzes; 28/10 – do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
– encaminhando cópia da Resolução Nº 01/10, dispondo sobre a captação de recursos para
o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, esclarecendo ainda que esta medida
normaliza a forma de doação chancelada, possibilitando ao doador, direcionar sua doação
ao projeto pré-aprovado pelo CMDCA, desde que respeitada a retenção legal de, no
mínimo, vinte por cento do recurso captado; COMUNICADOS sobre a liberação de recursos
financeiros para este município: do Ministério da Saúde – no valor de R$ 24.061,50,
referente ao Pagamento de PAB FIXO – competente a Outubro/2010; no valor de R$
8.468,13, referente ao Pagamento de Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde –
PFVPS – competente a Setembro/2010 – desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a
leitura, o Sr. Presidente concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. PEDRO
DA FONSECA iniciou justificando oralmente o Requerimento Nº 132 que apresentou
juntamente com o Nobre Colega Claudinei, acrescentando que alguns serviços foram
realizados nas estradas, contudo, há muitas pendências e, para conhecer melhor a
aplicação do recurso, solicitaram essa reunião para esclarecer as dúvidas. Finalizando, citou
a falta de nivelamento e de medidas para contenção das águas para evitar prejuízos às
obras recém-realizadas. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA reportou-se ao
Requerimento Nº 133 do Nobre Colega Vanderlon, lembrando que há também a linha de
transporte escolar que atende a divisa deste com o município de Santa Branca, onde os
pais já apresentaram um abaixo-assinado também pedindo a extensão. Disse esperar que o
Sr. Prefeito e a Diretoria Regional de Ensino dispense atenção especial para atender esta
reivindicação que é de direito dos estudantes. Justificando o Requerimento Nº 132, que
apresentou em conjunto com o Nobre Colega Pedro, disse que algumas medidas devem ser
adotadas para evitar que as chuvas, já previstas para o final do ano, não estraguem o
serviço. Enfatizou ainda que os Vereadores devem ter as informações acerca dos serviços
que serão realizados e da empresa responsável, assim como os valores aplicados por
bairro, enfatizando que não deveriam apresentar proposição para obter essas informações,
pois cabe ao Poder Executivo explicar o que vem sendo feito com os recursos que vêm dos
Governos Estadual ou Federal, contudo, lembrou que nada mais são que o resultado dos
impostos arrecadados dos munícipes. Quanto ao Requerimento Nº 134, enfatizou que
refere-se a um serviço básico, portanto, questionou como a Administração Municipal
conseguirá resolver os problemas maiores diante da situação dos menores como este.
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Sobre o Requerimento Nº 135, lembrando que o assunto é alvo de antiga luta, contudo,
disse ter alguns documentos em mãos que, sendo necessário, levará à Justiça. Esclareceu
que dispõe de documento registrando que todo processo ambiental foi realizado pelo
Estado, mas, segundo informações, o Sr. Prefeito tem participado de reuniões para mudar o
local da aplicação do recurso, ou seja, substituir o projeto campo de futebol. Disse que
aguardará a resposta para então tomar uma decisão, pois, há muito, vem fazendo um
trabalho, com apoio de um deputado, para conseguir uma área de lazer em substituição
aquele campo que foi submerso pela barragem e, conforme o retorno, contará todo o
ocorrido aos interessados. Quanto ao Requerimento Nº 136, esclareceu que, paralelamente
às lutas para aumentar o efetivo policial em Salesópolis, a cidade precisa de reforço para as
festas de final de ano e férias, para garantir tranqüilidade à comunidade, comerciantes e
turistas. Contudo, salientou que, embora o efetivo reduzido, a Polícia Militar vem fazendo
sua parte, tanto que, nesta semana, está fazendo abordagens no comércio local e blitz na
entrada da cidade, provando a dedicação dos policiais que fazem o máximo, entretanto, é
necessário rondas na área central e bairros e, isso só será possível com o aumento do
efetivo. Finalizando, reportou-se ao Requerimento Nº 137, dizendo que, há quase um ano,
vem pedindo a poda de uma única árvore porque sua copa está atravessando a rua e
causando transtornos aos moradores e suas conseqüentes reclamações. O VER. PAULO
AROUCA SOBREIRA justificou oralmente sua Indicação Nº 222, dizendo que seu objetivo é
encontrar a solução para o conflito, que se arrasta há muito, com relação à divisa entre este
e o município de Biritiba Mirim. Ressaltou que esta questão traz prejuízo para Salesópolis,
porque muitos habitantes naquela área não são contados para Salesópolis. Disse que a
Prefeitura deve propor uma Ação Ordinária Retificatória ao IGC – Instituto Geográfico e
Cartográfico do Estado de São Paulo, pois, até o momento, não foi feito qualquer
documento oficial solicitando tal retificação. Esclareceu que, na semana passada, foi
realizada uma reunião com o Sr. Paulo – responsável pelo censo do IBGE nesta cidade, o
qual informou que a contagem daquela área estava sendo feita pelos recenseadores de
Biritiba Mirim, o que significa uma diferença de mais de novecentos munícipes, o que afeta
gravemente na arrecadação municipal. Acrescentou que, tão logo tenha uma sentença, o
município poderá propor uma Ação Indenizatória Retroativa, esclarecendo que há caso
análogo, acompanhado pela Dra. Izabeli – Procuradora Jurídica da Municipalidade. Por fim,
disse esperar o apoio dos Nobres Pares, certo de que, ao longo desses anos, todos já se
empenharam na solução deste problema, mas, acredita que chegou o momento da solução
definitiva. O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES justificou seu Requerimento Nº 133
dizendo que não há comprometimento por parte do Sr. Prefeito Municipal com a
comunidade, pois, desde o final do ano passado, já pediu a extensão da linha, mas,
segundo o funcionário do setor de transporte, até o momento, aquele pedido não foi
despachado, mantendo-se assim o percurso. Lembrou que já visitou o local com o
funcionário da Municipalidade, quem garantiu a possibilidade, mas, que dependeria da
autorização do Sr. Prefeito. Lamentou que o Sr. Prefeito sequer dê um retorno para que os
Vereadores também o façam para a comunidade, em respeito ao pedido lhes apresentado.
Finalizou justificando seu Requerimento Nº 138, esclarecendo que tem sido cobrado por
munícipes que pagam a taxa da CIP (Contribuição para Iluminação Pública) e não vêem
qualquer luminária sendo instalada. O VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS
JÚNIOR disse que, muito embora não integre a Comissão de Obras deste Legislativo, e
lembrando que, devido as chuvas do ano passado, muitas ficaram intransitáveis,
necessitando de manutenção, ao menos, nos trechos mais críticos, esteve visitando alguns
pontos das obras realizadas nas estradas rurais. Disse que constatou o excelente trabalho
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realizado em vários lugares, esperando que os problemas vividos no ano passado não se
repitam. Concluiu ressaltando que tais obras têm sido bem vista pela população rural, que
alega nunca ter visto este tipo de serviço. Quanto ao campo da Fibra, alvo do Requerimento
Nº 135, do Nobre Par Claudinei, disse que todos sabem que a história é longa e não
começou nesta gestão, tanto que, há muito se vê o “desenrolar desta novela”. Enfatizou que
já poderia ter resolvido a questão dessa área de lazer e, como até o momento nada se fez,
também concordou ser
necessária a definição do Estado, sobre a questão da
compensação. Disse que deve ser cobrado do Estado a compensação, contudo, enfatizou
que a gestão passada teve quatro anos para resolver este problema e o fez. Lembrou que
houve reuniões sobre a compensação e projetos relativos à Barragem do Paraitinga,
portanto, acredita que devam continuar as reuniões de discussão, contudo, considerou que
levar este caso ao Ministério Público virará mais uma novela, pois há tantas outras que
estão naquele órgão sem solução, o qual, se fizesse sua parte, muita coisa neste município
não estaria como está. Acrescentou que há muitas heranças de mandatos passados que
patinam, entretanto, neste segundo ano de mandato municipal, há muita coisa sendo
realizada, motivo pelo qual sugeriu sejam focados os trabalhos em casos como o da divisa
deste Município. Lamentou a falta de assessor jurídico que entenda bem e resolva este
problema, pois, segundo informações, na reunião realizada com o representante do IBGE,
Salesópolis é o único município da região propenso a passar de faixa, pois, cerca de duas
mil residências não foram consideradas, contudo, espera seja dilatado o prazo do censo,
para melhor se aproximar os dados coletados à realidade. O VER. SÉRGIO APARECIDO
FELICIANO DE SÁ, justificando a Indicação Nº 221, que apresentou juntamente com o
Nobre Par Angelino, disse concordar com o Nobre Colega Sebastião, com relação à
qualidade dos serviços. Disse que tem visitado algumas estradas, como dos Bairros dos
Mirandas e Moraes, e constatou o serviço bem feito, contudo, alertou que, em alguns
pontos, houve desperdício de material. Disse esperar que as estradas do Distrito dos
Remédios, também recebam atenção igual, entretanto, faltou consultar os Vereadores que
bem conhecem os problemas, como ele próprio, que conhece cada metro que necessita ou
não dos serviços. Disse saber que a brita acabou e nas estradas daquele distrito serão
utilizados outros materiais, contudo, não concordou com esta diferença de tratamento, já
que o Distrito dos Remédios é parte de Salesópolis, sendo assim, ele e o Ver. Angelino
deveriam ser procurados para citarem os pontos que recebem mais reclamações. Enfatizou
esperar que sejam consultados quando o material necessário estiver disponível. Em aparte,
o Ver. Pedro da Fonseca disse que, muitas vezes, o Sr. Prefeito divulga as ações no jornal,
inclusive regional, mas, os Vereadores, que deveriam ser informados, para acompanhar e
fiscalizar as obras, não ficam sabendo. Lamentou que os serviços, com altos valores, sejam
realizados e pagos sem que os Vereadores saibam, com exceção a alguns poucos da base
do Sr. Prefeito, mas, os que vão cobrar e fiscalizar estão alheios. Retomando, o orador
reiterou esperar ser procurado, juntamente com o Nobre Colega Angelino, pois são eles que
recebem as críticas e sabem melhor onde estão as maiores necessidades do Distrito. Por
fim, disse que desta forma, mais uma vez, a população dirá que o Distrito dos Remédios,
como sempre, fica para segundo plano. 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. PEDRO
DA FONSECA iniciou lembrando o Dia da Consciência Negra, comemorado no último dia
vinte de novembro, lendo a seguinte mensagem: “O Dia da Consciência Negra é celebrado
em vinte de novembro no Brasil e é dedicado à reflexão sobre a inserção do negro na
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sociedade brasileira, assim, este dia recebe o nome de semana da consciência negra. A
data foi escolhida por coincidir com o dia da morte de Zumbi dos Palmares, em 1695. O Dia
da Consciência Negra procura ser a data para lembrar a resistência do negro à escravidão
de forma geral, desde o primeiro transporte de africanos para os solos brasileiros em 1594.
Algumas entidades, como o Movimento Negro, a maior do gênero no País, organiza
palestras e eventos educativos, visando principalmente crianças negras, e procura evitar o
desenvolvimento do auto-preconceito, ou seja, a inferiorização perante a sociedade”. Em
seguida, registrou que, no dia dezenove de Novembro, comemorou-se o Dia da Bandeira,
lembrando os versos que dão início ao Hino à Bandeirante do Brasil, letra de Olavo Bilac e
música de Francisco Braga: “Salve lindo pendão da esperança, salve símbolo augusto da
paz”. Prosseguindo, também leu a seguinte mensagem alusiva: “No dia dezenove de
novembro, comemora-se o Dia da Bandeira, elemento cívico de grande importância, muitas
vezes esquecido pela sociedade. A data foi criada no ano de 1889, através do Decreto Lei
Nº 004. A Bandeirante Nacional é constituída por um retângulo verde, sobrepondo-se a um
losango amarelo e um circulo azul no meio no qual está atravessada uma faixa branca, com
as letras Ordem e Progresso, além de vinte e sete estrelas brancas. O Decreto que
determina o símbolo da nação, assinado aos dezoito de setembro de 1822, não oficializa os
possíveis significados das formas e cores adotadas, não foi expedido decreto que defina o
significado de cada cor e forma, sendo, contudo, extremamente popular interpretação, de
que o verde representa as florestas, o amarelo o minério, o azul o céu e as estrelas
representam os estados que forma a União”. Por fim, disse que estas eram as homenagens
deste Legislativo aos Dias da Bandeira e da Consciência Negra. O VER. CLAUDINEI JOSÉ
DE OLIVEIRA disse que citaria alguns problemas, porque, diferentemente de outros Pares,
acredita sim na Justiça e no Ministério Público, especialmente, naqueles que buscam as
melhores soluções em prol dos munícipes. Citou o caso de um cidadão, que foi ao seu
gabinete, informando que entrou com processo judicial, porque é portador de diabetes e
necessita de insulina, contudo, o município não lhe oferece a insulina adequada, como
determina a lei. O orador lembrou que há uma lei municipal, aprovada por este Legislativo
na gestão em que o atual Prefeito Municipal era Vereador, portanto, não é um favor
prestado, mas cumprimento de legislação. Disse que também conhece o caso de uma
moça, na mesma situação, que pretende buscar o amparo judicial para conseguir tal
atendimento. Lamentou que esta seja uma das coisas que vem cobrando e pedindo
planejamento, para evitar que o munícipe fique sem atendimento. Esclareceu que todo
recurso que entra na Administração Municipal vem dos impostos pagos pelos moradores da
cidade, portanto, espera que ambos munícipes tenham sucesso junto ao Judiciário, muito
embora, lamente que tenham que utilizar as vias judiciais para conseguir este tipo de
atendimento. Prosseguindo, disse que há requerimentos seus pendentes, ou seja, não
recebeu as respostas, esperando que o Sr. Presidente cobre, pois, se necessário, também
buscará amparo na Justiça. Comentou que, segundo informações, há vários Diretores e
Secretários Municipais que serão substituídos e, embora um deles já foi, esta Casa de Leis
ainda não recebeu nenhum documento informando, portanto, mais uma lei não cumprida, se
fosse, os Vereadores já saberiam quem é e qual secretaria estão assumindo. Esta situação
faz com que os munícipes lhes questionem e, como não sabem, nesta hora, são obrigados
a contar por que não têm conhecimento deste e de vários outros fatos. Quanto às obras
pendentes, soube que o Prefeito Adilson encaminhou vários casos à Justiça, mas, deveria
também incluir a obra do buraco próximo à casa dele (Prefeito) que, mais de uma semana
ficou em obras, há menos de um ano, e todo problema retomou. Comentou também que a
obra da fonte foi concluída, mas ainda não está funcionando, esclarecendo que, em
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situações como essa, os Vereadores não têm como interferir, pois são Poderes distintos,
cabendo-lhes, defendendo o interesse do povo, fiscalizar. Quanto ao Plano de Carreira dos
Funcionários, dizem que há uma equipe desenvolvendo-o, mas, não se sabe quem são e
como está o andamento, assim como a fila na Área de Saúde. Neste caso, citou o exemplo
do médico Pediatra que, previsto para chegar as oito horas, chega às onze horas, enquanto
isso, crianças ficam berrando no Posto de Saúde e, embora os munícipes tenham colocado
suas reclamações e sugestões na caixinha disponível para este fim, nenhuma mudança
ocorreu. Disse acreditar que esta e outras situações são possíveis de contorno, de melhoria,
mas, é necessário que o Sr. Prefeito Municipal, que já foi Secretário Municipal de Saúde e o
Vice-Prefeito, que é Médico, queiram ver o que de fato vem ocorrendo. Enfatizou que, se os
médicos não precisam chegar no horário certo, e funcionários ligados diretamente ao
Prefeito Adilson também não cumprem seus horários, por quê então os braçais têm que
cumprir seus horários. Sugeriu implantar ponto para todos os funcionários, desde o braçal
até os médicos, incluindo os que trabalham no prédio da Rodoviária Municipal e outros,
mas, é importante verificar quem fará a licitação do equipamento de ponto, senão, o valor
desse poderá ficar muito alto para o município. Com relação às obras, reiterou a falta de
placa com valores, informações que os Vereadores nem precisariam pedir, assim como
outras, propondo ao Sr. Prefeito que utilize a imprensa para manter a população informada
das ações públicas, conforme divulgou no Plano de Governo, enfatizando que, se outros
Prefeitos erraram, seja acertado a partir deste, evitando o acúmulo de problemas. Comentou
que, em resposta ao seu pedido para construção de uma passarela no cruzamento das
Rodovias Alfredo Rolim de Moura e Tamoios, pedido antigo de muitos moradores, o
Secretário da Casa Civil informa que está prevista a construção de uma rotatória no referido
cruzamento, cujo processo licitatório está em trâmite, enfatizando que isto é resultado de
trabalho antigo, para atender a comunidade. Parabenizou o Policial André Candelária –
responsável pela Equipe de Futsal Toque Fácil, e a funcionária deste Legislativo Elisabete
Marli – responsável pelo Projeto EE CAJU Futsal, pois as duas equipes salesopolenses
disputarão a final da série prata da Copa Vila Santista. Acrescentou que, há muito, não
acompanhava o futebol de salão e, no último final de semana, esteve assistindo aos jogos
dessa copa e constatou o alto nível dos atletas, sugerido formar uma seleção de campo com
os atletas de ambos os times, para representar a cidade e enfrentar as grandes equipes da
região, lembrando que há atletas de alto nível representando o Distrito dos Remédios.
Informou ainda que, no próximo sábado, acontecerá a fase final do Campeonato Interbairros
e, no Campeonato de Veteranos, os salesopolenses estarão disputando a semifinal, em
Guararema, lembrando ainda dos atletas de outras modalidades esportivas que estão
levando o nome de Salesópolis para fora. Ressaltou que este é o resultado do trabalho do
povo de Salesópolis, que comprova não ser necessário buscar pessoas de fora para
trabalhar em secretarias municipais, pois há pessoas capacitadas, que trabalham com amor,
e este amor supera a técnica, porque sempre quer fazer o melhor. Por fim, disse que vem
cumprindo sua parte, buscando recursos, conquistando emendas; em alguns casos vê o
resultado, noutros não, mas, sempre luta por melhores perspectivas, portanto, continuará
cobrando e requerendo informações. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA também
parabenizou os Srs. André e Elisabete, respectivamente, das Equipes de Futsal Toque Fácil
e EE CAJU, sempre empenhados em buscar o melhor do esporte para que este município,
mais uma vez, se sobressaia na região. Dirigindo-se ao Sr. Presidente, disse que é difícil
definir situação e oposição, já que ambas travam duelo com finalidade pessoal, contudo,
julgou necessário definir que obra é o conjunto de esforços para o bem comum e, sendo
assim, quando eleito, se colocou à disposição para trabalhar pelo povo. Para isto, é
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necessário filiação em um partido, contudo, o povo exige do Vereador que fiscalize, busque
melhorias, corra atrás de emendas para sanar as dificuldades enfrentadas. Portanto,
independente das questões partidárias, todos trabalham com afinco na busca de solução,
umas chegam rápido e outras demoram mais, entretanto, os Vereadores devem continuar
se empenhando e, se há deficiências do passado, deve-se buscar a melhoria. Reconheceu
que não é fácil, porque os Vereadores se empenham individual e coletivamente, pois,
participam de algumas comissões internas, onde discutem os problemas para solucioná-los.
Disse acreditar que sempre tiveram uma parceria, com lealdade para buscar o melhor para
esta cidade, no que se empenha como os demais Pares. Parabenizou a ação realizada no
Bairro Fartura, que está acontecendo graças aos esforços do Deputado Gondim, Prefeito
Municipal, Ver. Sebastião e o orador, atendendo a população na área de saúde. Conforme
colocou o Nobre Par Claudinei, a área tem suas deficiências, mas, busca soluções, assim
como para o mencionado programa deficiente da cesta de medicamentos que, contudo, seja
restrita, ainda fornece alguns, portanto, necessita de mais verbas para ampliá-la. Esclareceu
que o Posto de Saúde não conta com insulina “lantus”, mas o médico prescreve o remédio
que o paciente necessita, entretanto, ressaltou que o paciente pode solicitar apoio judiciário
para conseguir tal medicamento, medida que vem sendo adotada no País inteiro, porque o
problema também ocorre nesta proporção. Finalizou ressaltando a importância de lutar para
aumentar o recurso municipal, esperando a compreensão de todos e a união desta Casa de
Leis, aproveitando-o melhor e direcionando às áreas mais necessitadas, conforme
prioridade que deve ser definida com antecedência, embora, nunca se conseguirá contentar
a todos. O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES iniciou dizendo que, no último dia treze
de novembro, esteve reunido com a comunidade da antiga Associação do Bairro Tietê
Acima, onde também estiveram representantes de outras entidades, oportunidade em
também estiveram presentes os Srs. Carlos, Rosemar e Ademir, respectivamente
Presidentes das Associações dos Bairros da Ponte, Fartura e Ribeirão do Pote, além dos
representes da Associação do Bairro dos Pintos - Sidnei e Sandra. Na ocasião, discutiram
tudo o que foi falado nesta sessão, mas, disse que queria registrar a falta de respeito e
comprometimento com que o Sr. Prefeito Municipal vem tratando as entidades e
associações. Esclareceu que, o convite para a referida reunião, foi enviado ao Sr. Prefeito
Municipal, aos Secretários Municipais de Turismo, de Saúde e de Obras, contudo, apenas
compareceram os Srs. “Zezé” – representando o Prefeito Municipal e Antonildes –
representando o Setor de Obras, alegando que o Sr. Prefeito Municipal estava doente.
Sendo assim, considerou que o mesmo deveria ser representado pelo Vice-Prefeito e, na
impossibilidade deste, pelo Secretário de Obras e depois, pelo Diretor de Obras. Informou
que foram feitas várias perguntas sobre o turismo, entretanto, não havia ninguém apto a
responder, assim como ocorreu com a área de saúde. Lamentou que, na época de eleição,
todos têm tempo para sair e resolver os problemas, mas, quando a população convida para
uma reunião de esclarecimento, muitos não podem ir. Disse que, à maioria das perguntas,
o representante do Sr. Prefeito respondia que ignorava os fatos porque tinha acabado de
assumir seu cargo na Administração Municipal, portanto, ninguém entendeu a finalidade da
representação. Com tais atitudes, o orador enfatizou que não adianta se acovardar, porque
o período eleitoral voltará. Ao ser questionado naquela reunião, o orador disse que explicou
também não ter resposta porque não as obteve aos muitos dos seus requerimentos.
Conforme citou o Nobre Colega Claudinei, foi solicitada, em setembro, a relação dos
membros que compõem a Comissão de Elaboração do Plano de Carreira, mas, até o
momento, não obtiveram respostas. Diante de tais fatos e ao escutar o discurso do último
orador, disse que, com certeza , o duelo entre situação e oposição serve para o benefício
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da população, porque se todos estiverem do mesmo lado, tudo se complica. Questionou
como pode esclarecer a população se faz requerimentos pedindo informações e
documentos e não obtém resposta; da mesma forma, assim como o Nobre Colega Claudinei
relatou o caso da falta de insulina lantus para um paciente, soube que essa mesma pessoa
protocolou um documento, no dia vinte e dois de setembro, solicitando tal medicamento e,
na última sexta- feira, dia dezenove, procurando a resposta, ficou sabendo que o requerido
ainda estava com a Procuradoria Jurídica. Lamentou o fato porque não sabe de onde é o
Procurador Jurídico Municipal, o que explica por que não está preocupado com ninguém e
com nada. Ressaltou que os Vereadores só pedem transparência e esclarecimentos dos
fatos, não pretendem prejudicar ninguém, apenas o cumprimento da legislação. Diante da
falta de informações e descumprimento dos direitos dos cidadãos, os Vereadores têm que
recorrer e acreditar no Ministério Público, acrescentando que, se não acreditarem qua a
denúncia trará resultado, não haverá mais razão da Câmara Municipal, que tem a função de
fiscalizar. Disse que, tando acredita na Promotoria Pública, que lhe enviou novo caso, pois
diante da ausência do Sr. Prefeito Municipal, que se tranca no seu gabinete, somente nesta
semana, no mínimo, umas dez pessoas o procuraram, denunciando o ataque de cães, fora
os que conseguiram evitar o ataque e, atendendo aos reclamos, procurando uma solução
junto à Administração, teve como resposta a seguinte pergunta: “- o que você quer que eu
faça?”. Lamentou mais esta situação, por acreditar que cada setor deve responsabilizar-se
por sua parte, e que, por não fazer, encaminhou o caso ao Ministério Público, anexando
Boletins de Ocorrências e Prontuário de Atendimento da Santa Casa local. Todavia, ainda
nesta data, soube que outras pessoas foram atacadas no Cemitério Municipal e ressaltou
que essa falta de ação demonstra que estão brincando com a população, que não há
preocupação ou que estão esperando uma pessoa morrer para, depois, adotar providências.
Relatou que, no dia anterior a esta sessão, não fosse ajuda de algumas pessoas, mais uma
criança seria atacada, nas proximidades do prédio da antiga Rodoviária Municipal. Não
bastassem os fatos citados, lembrou que o Nobre Colega Claudinei já solicitou a placa
informativa da obra da ponte e, até o momento, não foi atendido, portanto, o Prefeito Adilson
deve achar que os Vereadores estão de brincadeira. Questionou a falta de transparência, o
que mais esta Casa tem pedido, questionando se a não divulgação do que se pede é
porque estão com medo de alguém, lembrando, porém, que a divulgação é determinada em
lei. Por fim, disponibilizou seu gabinete à população, para representá-los ou ajudá-los no
que for necessário, inclusive, junto ao Poder Judiciário, pois, até o momento, tem cumprido
sua função de Vereador, oficializando os problemas, requerendo providências e, por último,
denunciando, pois não lhe restou outra alternativa. O VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE
CAMPOS JÚNIOR iniciou referindo-se à manifestação do Nobre Colega Paulo, sobre o
atendimento de saúde, no Bairro do Fartura, e acrescentou que é um projeto social vindo
em boa hora, com atendimentos nas especialidades de Oftalmologia e Odontologia, com
previsão de atender mais de duas mil pessoas. Quanto aos documentos encaminhados por
esta Casa de Leis, ao Chefe do Poder Executivo, o orador disse que as trocas de
funcionários ocorreram porque, muitos deles, deveriam ser respondidos por subordinados
que deveriam ser de confiança do Sr. Prefeito Municipal e não o fizeram, noutros casos, foi
devido ao acúmulo dos documentos. Disse que muitos poderiam ser respondidos e, por este
motivo, alguns funcionários estão sendo substituídos; isso é o resultado da análise do Chefe
do Poder Executivo que decidiu trocar aqueles que não estavam desenvolvendo um bom
trabalho. Respondendo ao questionamento acerca da capacidade dos salesopolenses,
enfatizou que a maior parte dos ocupantes de cargo de confiança do Poder Executivo é de
Salesópolis e, também questionou qual gestão municipal não contou com funcionário de
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outros municípios, lembrando que este é o velho debate de situação e oposição.
Esclareceu que os documentos encaminhados por esta Casa de Leis ao Poder Executivo,
passam pelo Setor de Protocolo e, até que chegue à devida Secretaria Municipal e retorne
para o Sr. Prefeito Municipal, há muita complicação. Disse que tem exposto este problema
ao Sr. Prefeito Municipal e pedindo agilidade, portanto, discordou que há falta de respeito, e
ainda justificou que, muitos assuntos, não são possíveis responder em tempo hábil,
contudo, repetiu que esta situação motivou a mudança de secretários, neste segundo ano
de mandato. Disse ainda que, muitos destes casos seriam resolvidos já no primeiro ano de
mandato por outros administradores, mas, como todos sabem, é um ano difícil, pois é
aproveitado para “colocar a casa no lugar”. Disse que muitos projetos demoram para sair, à
exemplo de um que é de sua autoria, pendente desde 2007, por falta de pessoal
competente para elaborá-lo e para conseguir o devido licenciamento, especialmente,
quando se trata de vários licenciamentos. Lembrou que, para se cortar uma árvore, é
necessário licenciamento, contudo, a população desconhece todo processo necessário e,
devido à Lei de Proteção dos Mananciais, tudo é mais difícil neste município. Enfatizou que
não há prefeito “Salvador da Pátria”, e que é necessário o comprometimento dos Poderes
Executivo e Legislativo para com a população, para que as coisas comecem a andar.
Portanto, também concordou que o Prefeito Adilson deve levar as informações sobre as
obras à população e, embora as placas sejam colocadas, algumas demoram porque o
funcionário responsável, à quem o serviço foi delegado, não tomou a providência, portanto,
ele deve ser trocado. Quanto ao grande número de cães soltos pelas ruas da cidade, o
orador lembrou que, na gestão anterior, o então Ver. Mário Barbosa já solicitava
providências, contudo, é um problema enfrentado por outros municípios, haja vista as
condições exigidas para manter os animais retirados da rua. Esclareceu que há um projeto a
ser seguido, com vários cuidados que custam aos cofres públicos, entretanto, o Prefeito
Adilson já procurou o Prefeito da cidade vizinha para fazerem um consórcio e resolverem o
problema. Finalizando, ressaltou que, se o problema fosse fácil de resolver, outras gestões
o teriam resolvido. Não havendo mais oradores inscritos o SR. PRESIDENTE informou que,
em reunião com o Comando Geral da Polícia Militar, tomou conhecimento de que serão
formados mil e duzentos policiais, a fim de atender o Plano Verão e continuarão disponíveis.
Acrescentou que, a intenção do Governador do Estado Geraldo Alkimin, é implantar mais
quinhentas bases policiais no Estado de São Paulo. Agradeceu o Deputado eleito André do
Prado, que também esteve nesta reunião, lutando pelo município de Salesópolis, e finalizou
informando que foi protocolado documento junto àquele comandante, solicitando uma
reunião nesta Casa de Leis. Nada mais havendo, 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 22 de Novembro de 2010.
PRESIDENTE
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