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              ATA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRI A DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 21 de Fevereiro de 2011 - 3º Período da 15ª Legislatura. Aos 
vinte e um dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e onze, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis 
sob a presidência do Vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior e secretariada pelos 
Edis Deise Aparecida Corrêa Duque – 1ª Secretária, 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 a Sra. 1ª 
Secretária que procedesse a leitura da Ata da 4ª Sessão Extraordinária, realizada no dia 
vinte e três de Dezembro do ano 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.  Ato 
contínuo,  solicitou a Sra. 1ª Secretária que procedesse a leitura das matérias do 
EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus respectivos despachos: MENSAGENS 
Nº 1.114,  1.116, 1.115 e 1.117/11 do Poder Executivo, encaminhando, respectivamente,  os 
PROJETOS DE LEI Nºs 003 (Dispõe sobre autorização para o Poder Executivo firmar 
Termo de Convênio com a Associação de Cultura, Educação e Assistência Social Santa 
Marcelina e dá outras providências);  004 (Dispõe sobre a alteração do Inciso II do artigo 1º 
da Lei 1.601, de 22 de Abril de 2010 e dá outras providências)  – desps.: Aguarde-se os 
Pareceres das comissões competentes;  005 (Dispõe sobre a criação do Conselho 
Municipal dos Direitos da Mulher – CONMULHER  e dá outras providências) – desp.: Às 
Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento;  e 006/11 (Dispõe sobre 
reajuste dos servidores municipais da Estância Turística de Salesópolis e dá outras 
providências) – desp.: À Ordem do Dia da presente sessão para única discussão e votação; 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/11 (Concede Título de Cidadão Honorário 
da Estância Turística de Salesópolis ao Dr. Gilberto Lozano, e dá outras providências), de 
autoria da Verª. Deise Aparecida Corrêa Duque e outros – desp.: Às Comissões de Justiça e 
Redação e de Finanças e Orçamento; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito 
Municipal Nºs:  001 – Informar as providências que a Administração já adotou junto ao IGC 
(Instituto Geográfico e Cartográfico) e outros órgãos competentes, com relação ao erro na 
demarcação da divisa entre os municípios de Salesópolis e Biritiba Mirim, do Ver. Sebastião 
Rodrigues de Campos Júnior;  002 – Informar o motivo da paralisação das obras de 
calçamento na estrada que liga o Distrito dos Remédios ao Bairro Bragança e as 
providências adotadas visando sua retomada e conclusão, do Ver. Agnaldo Bueno;  003 – 
Encaminhar cópia integral do processo vigente relativo ao transporte escolar 2011, com 
planilha de gastos e empresa responsável; 004 – Prestar as seguintes informações: a) 
Quantos e quais são os funcionários de empresas prestadoras de serviço, atuando na 
Administração Municipal, com seus respectivos cargos e setores, b) Quantos e quais são os 
funcionários contratados pelo Consórcio Três Rios, atuando na Administração Municipal, 
com seus respectivos cargos e setores, c) Quantos e quais funcionários foram contratados 
através do último concurso público, com seus respectivos cargos e setores; 005 – Informar  
o período previsto para o cumprimento dos compromissos assumidos na reunião realizada, 
há um ano, com os moradores do Bairro Pedra Rajada; e  006/11 – Informar as medidas 
adotadas com relação aos problemas causados pelas águas pluviais, respectivamente, na 
Rua da Lapa e no Bairro dos Mirandas, próximo ao Salão ARE FESTAS, todas do Ver. 
Claudinei José de Oliveira – desps.: Aprovados, encaminhe-se; MOÇÕES Nºs: 001 - DE 
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APELO ao Governador e Secretário de Saúde do Estado de São Paulo, objetivando 
imediata implantação da clínica de atendimento para dependentes químicos do Alto Tietê, 
em terreno já disponibilizado no município de Mogi das Cruzes, de autoria de todos os 
Vereadores; e 002/11 - DE CONGRATULAÇÕES ao Reverendíssimo Monsenhor Rosalvo 
Cordeiro de Lima, Pároco deste Município, face à sua escolha pelo Santo Padre o Papa 
Bento XVI, para ser Bispo Titular de “Castelo di Tatroporto” e Bispo Auxiliar da Arquidiocese 
de Fortaleza/CE, de autoria do Ver. Agnaldo Bueno e outros – desps.: Aprovadas, 
encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 001 – Determinar ao 
Setor de Obras a colocação de redutor de velocidade em frente à Igreja Evangélica e ao 
lado do Salão de Cabeleireira da Rua Hisashi Kimoto, Distrito dos Remédios; 002 – 
Determinar ao setor competente a colocação de dois redutores de velocidade ou um radar 
eletrônico no Km 82 da Rodovia Mogi-Salesópolis, em frente a Escola Estadual Vereador 
Elisiário Pinto de Moraes, ambas do Ver. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá;  003 – 
Determinar ao setor competente realizar uma operação  tapa-buracos nas ruas do Bairro 
Bragança; 004 – Determinar ao Setor de Obras roçar o acostamento da Estrada Cayubi, 
Bairro dos Remédios, ambas dos Vers. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá e Angelino 
Rodrigues; 005 – Interceder junto ao DER, objetivando a construção de dois abrigos nos 
pontos de parada de ônibus, localizados no início da Rua Ferdinando Jungers e outro no Km 
79 da Rodovia Mogi-Salesópolis, Distrito dos Remédios;  006 – Determinar ao Setor de 
Obras a roçada do acostamento da Estrada Gotinho, iniciando após o Clube Alvor e se 
estendendo até a divisa com o município de Biritiba Mirim, ambas dos Vers. Angelino 
Rodrigues e Sérgio Aparecido Feliciano de Sá – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente; 
BALANCETE FINANCEIRO da Câmara Municipal de Salesópolis, referente ao mês de 
Dezembro/2010 – desp.: À Comissão de Finanças e Orçamento; PARECER CFO Nº 54/10, 
referente ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Salesópolis, relativo a 
Novembro/2010 – desp.: Aguarde-se o Parecer final e conclusivo do Egrégio Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, para então emitir o parecer final e conclusivo; OFÍCIO da 
Caixa Econômica Federal Nºs: 267/10 - comunicando a rescisão do Contrato para 
Construção, Ampliação e Equipamentos para um Galpão de Triagem para Catadores, face o 
não atendimento de cláusula suspensiva no prazo contratual – desp.: À Comissão de 
Recursos Naturais e Meio Ambiente;  255 e 256/10 - comunicando a Celebração do 
Contrato para Repasse de Recursos do Orçamento da União, respectivamente, para 
melhoria na infraestrutura urbana em pavimentação e recapeamento de diversas ruas do 
município, no valor de R$ 295.300, cabendo ao município a contrapartida no valor de R$ 
6.200,00,  e para apoio a projetos de infraestrutura turística, no valor de R$ 487.500,00, 
cabendo ao município a contrapartida no valor de R$ 12.500,00; 13, 14 e 15/2011 – 
comunicando a Celebração do Contrato para Repasse de Recursos do Orçamento da 
União, respectivamente, para Implantação de Sinalização de Trânsito Ecológica em toda a 
malha urbana do município de Salesópolis no valor de R$ 292.500, cabendo ao município a 
contrapartida no valor de R$ 7.200,00;   para Implantação de CATIS – Centro de Acesso a 
Tecnologia e Inclusão Social no valor de R$ 220.000,00, cabendo ao município a 
contrapartida no valor de R$ 4.489,80; e para Construção de uma Unidade de Centro de 
Referência da Assistência Social – CRAS no valor de R$ 100.000,00, cabendo ao município 
a contrapartida de R$ 2.040,82 – desp.: Arquive-se, Plenário ciente; CONVITE do Museu de 
Energia de Salesópolis, para o roteiro especial denominado “Viajando pela história da 
energia de Salesópolis”, a realizar-se no dia vinte e seis de fevereiro, em comemoração ao 
aniversário da cidade; COMUNICADOS sobre a liberação de recursos financeiros: do 
Ministério da Saúde:  no valor de R$ 576,46 – competência 09/2010 – Pagamento de Piso 
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Estratégico – Gerenciamento de Risco VS; no valor de R$ 519,68 – competência 09/2010 – 
Pagamento de Piso Estratégico – Gerenciamento de Risco VS – Produtos e Serviços; no 
valor de R$ 2.400,00 – competência 09/2010 – Pagamento de Ações Estruturantes de 
Vigilância Sanitária; duas no valor de R$ 108.351,05 – competências 11 e 12/2010 – 
Pagamento de Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar; 
duas no valor de R$ 4.077,09 – competências 11 e 12/2010 – Pagamento de Programa de 
Assistência Farmacêutica Básica; duas no valor de R$ 1.798,12 – competências 11 e 
12/2010 – Pagamento de Compensação de Especificidades Regionais; três no valor de R$ 
216,00 – competências 07, 08 e 09/10 e três no valor de R$ 24.061,50 – competências 11 e 
12/10 e 01/2011,  respectivamente – todos para Pagamento de PAB FIXO; do Ministério da 
Educação: no valor total de R$ 6.120,80 – emitido em 04 e 07/10/2010 - referente à Primeira 
Parcela do PDDE para a APM da EE Professora Rosa Maria de Souza;  no valor total de R$ 
7.424,10 – emitidos em 01, 04 e 07/10/2010 – referente à Primeira Parcela do PDDE para a 
APM da EE Vereador Elisiário Pinto de Morais;    no valor total de R$ 9.567,00 – emitidos 
em 04 e 07/10/2010 – referente à Primeira Parcela do PDDE para APM da EE Professora 
Olga Chakur Farah; no valor de R$ 16.662,00 – emitido em 08/10/2010 – referente a 
Alimentação Escolar – Ensino Fundamental; no valor de R$ 1.044,00 – emitido em 
08/10/2010 – referente ao PNAE – Creche; no valor de R$ 13.230,47 – emitido em 
29/10/2010 - referente a Primeira Parcela do PNATE; no valor total de R$ 16.602,38 – 
emitidos em 01 e 04/10/2010 - referente a Sétima Parcela do PNATE; e no valor de R$ 
55.355,31 – emitido em 19/10/2010 – referente a Nona Quota do FNDE, todos para a 
Prefeitura Municipal de Salesópolis; no valor de R$ 12.000,00 – emitido em 17/11/2010 – 
referente a Primeira Parcela do PDDE para APM da EMEF Antonio Alves de Alvarenga; no 
valor de R$ 1.044,00 – emitido em 11/12/2010 – referente ao PNAE – CRECHE;  no valor 
de R$ 1.338,00 – emitido em 11/12/2010 – referente a Alimentação Escolar - EJA; no valor 
de R$ 4.698,00 – emitido em 11/12/2010 - referente ao PNAE – MÉDIO;  no valor total de 
R$ 16.662,00 – emitido em 11/12/2010 - referente a Alimentação Escolar – Ensino 
Fundamental; no valor de R$ 2.646,00 – emitido em 11/12/2010 – referente a Alimentação 
Escolar – PRÉ-ESCOLA;  no valor total de R$ 16.602,54 – emitidos em 07/12/2010 – 
referente a Nona Parcela do PNATE; e no valor de R$ 53.259,57 – emitido em 17/12/2010 – 
referente a Décima Primeira Quota do FNDE, todos para a Prefeitura Municipal de 
Salesópolis; no valor total de R$ 9.396,00 – emitidos em 04/11/2010 – referentes ao PNAE-
MÉDIO; no valor total de R$ 2.676,00 – emitidos em 04/11/2010 – referentes a Alimentação 
Escolar – EJA; no valor total de R$ 5.292,00 – emitidos em 04/11/2010 – referentes a 
Alimentação Escolar – PRÉ-ESCOLA; no valor de R$ 1.044,00 – emitido em 04/11/2010 – 
referente ao PNAE-CRECHE; no valor de R$ 16.662,00 – emitido em 04/11/2010 – referente 
a Alimentação Escolar – Ensino Fundamental; no valor de R$ 3.371,91 – emitido em 
17/11/2010 – referente a Oitava Parcela do PNATE; e no valor de R$ 51.857,33 – emitido 
em 19/11/2010 – referente a Décima Quota do FNDE;  no valor de R$ 1.740,60 – emitido 
em 30/12/2010 – referente a 1ª Parcela do PDDE para APM da EMEF Mestra Henriqueta;  
no valor de R$ 1.187,70 – emitido em 30/12/2010 – referente a 1ª Parcela do PDDE para 
APM da EMEF Professora Sônia Maria da Fonseca; no valor de R$ 2.428,50 – emitido em 
30/12/2010 – referente a Primeira Parcela do PDDE para a APM da EE Professora Rosa 
Maria de Souza; no valor de R$ 1.400,40 – emitido em 30/12/2010 – referente a 1ª Parcela 
do PDDE para APM da EMEF Ernesto Ardachnikoff; do Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome: no valor total de R$ 7.657,96 para os Programas – IGD-PBF 
competência 10/2010, PBF competência 11/2010, e PVMC competência 11/2010; e no valor 
total de R$ 9.088,40 para os Programas – PBF competência 12/2010, PBVII competências 
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11 e 12/2010 e,  PVMC competência 12/2010; OFÍCIO Nº 2597/10 do Ministério da 
Integração Nacional, comunicando a transferência de recursos financeiros, no valor de um 
milhão e quinhentos mil reais, referente a segunda e última parcela destinada à recuperação 
de estradas vicinais – desps.:  Arquive-se,  Plenário ciente.   Terminada  a  leitura,  o  Sr. 
Presidente convidou o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para sentar-se junto à 
Mesa Diretora e, dando prosseguimento, concedeu a  palavra  aos  Nobres Edis inscritos.  O 
VER. SÉRGIO APARECIDO FELICIANO DE SÁ iniciou justificando oralmente sua 
Indicação Nº 02, a fim de minimizar os perigos daquela curva que é muito acentuada, 
expondo a comunidade escolar à sérios riscos e gerando muitas reclamações. Acrescentou 
ainda que, muitos alunos da Colônia Japonesa, caminham pelo acostamento para chegar na 
escola, mas,  muitos motoristas também se utilizam do acostamento devido ao formato da 
curva. Sugeriu uma reunião com a empresa construtora ou com representantes do próprio 
DER,  para resolverem este problema que afeta muitas vidas. Finalizou justificando sua 
Indicação Nº 01, dizendo que, há pouco tempo, uma criança foi atropelada após descer de 
um ônibus e, para evitar novos casos,  espera que seu pedido seja atendido com urgência. 
O VER. AGNALDO BUENO iniciou desejando bom retorno a todos, a fim de fazer de 
Salesópolis uma cidade melhor. Reportando-se ao seu Requerimento Nº 02, disse que o 
apresentou atendendo pedido dos moradores do Bairro Bragança, que esperam, no mínimo,  
uma satisfação. Leu na íntegra sua Moção Nº 02 de congratulações ao Monsenhor Rosalvo 
Cordeiro de Lima que deixa a Paróquia deste Município em virtude de sua nomeação à 
Bispo Auxiliar da Arquediocese de Fortaleza,  conclamando ao final o apoio dos Nobres 
Pares. O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES parabenizou a iniciativa do Nobre Colega 
Agnaldo, pela merecida homenagem ao Monsenhor Rosalvo, pois todos sabem da 
grandiosa obra que ele desenvolveu nesta cidade. Reportando-se à Indicação Nº 02, disse 
que também foi procurado por moradores do Distrito dos Remédios, solicitando colocação 
de redutor de velocidade, um pouco antes da rotatória, pois há uma curva onde, 
constantemente, tem acontecido acidentes. Declarou-se feliz por constatar, nas matérias do 
Expediente desta sessão, os inúmeros recursos que o município receberá para obras, 
totalizando, aproximadamente, dois milhões e quinhentos mil reais. Contudo, disse esperar 
que o Chefe do Poder Executivo junto aos seus assessores realizem um bom trabalho, que 
atenda aos anseios da população, e não sejam daquelas obras que, conforme ocorreu em 
gestões anteriores, no prazo de apenas dois anos, já estão totalmente deterioradas. 
Concluiu enfatizando a necessidade de acompanhar cada obra, a fim de evitar problemas 
futuros. Referindo-se ao Ofício Nº 267/10 da Caixa Econômica Federal,  comunicando a 
rescisão do Contrato para Construção, Ampliação e Equipamentos para um Galpão de 
Triagem para Catadores, lamentou o fato porque todos sabem do problema que a cidade 
enfrenta com o destino do lixo, enfatizando que  não se trata apenas de uma perda para os 
membros da Associação de Recicladores,  mas,  especialmente ao município que terá que 
arcar com este serviço. Sugeriu ao Chefe do Poder Executivo que se empenhe na busca de 
novos recursos para construir um galpão maior,  bem como na retomada da distribuição de 
sacos próprios, como era fornecido pela gestão anterior, demonstrando a parceria e apoio 
do Poder Público. Ressaltou que os funcionários daquela associação chegaram a ganhar 
menos de um salário mínimo, mas, enfrentaram a crise e persistiram trabalhando, contudo, 
devem ser valorizados. Por fim, dirigiu-se ao Sr. Prefeito pedindo maior empenho em 
benefício dos recicladores da entidade e minimizando o problema do lixo enfrentado nesta 
cidade. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA iniciou desejando sucesso ao Sr. 
Presidente e aos demais membros da Mesa Diretora deste exercício e, justificando seu 
Requerimento Nº 03, disse que a situação não admite mais a realização de processo 
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emergencial, por tratar-se de serviço continuado.  Também justificou seu Requerimento Nº 
04, dizendo que já apresentou questionamento de igual teor,  mas,  a resposta não estava 
completa. Quanto ao Requerimento Nº 05, enfatizou que, tal como ele,  outros colegas já 
cobraram do Sr. Prefeito o cumprimento do seu acordo com os moradores do Bairro Pedra 
Rajada, entretanto, até o momento, passado um ano, as pendências prevalescem. 
Referindo-se ao Requerimento Nº 06, disse que, quando das obras de pavimentação da 
Rua Sebastião Antonio de Souza,  ele e outros Vereadores alertaram sobre a necessidade 
de boca de lobo para facilitar o escoamento das águas pluviais e, no último dia sete,  
atendendo chamado  de diversos moradores, visitou tal rua e constatou os problemas 
causados após um dia de chuva. Na oportunidade, comprometeu-se em oficializar o fato, o 
que o faz através dessa proposição,  e de imediato, ligou  ao responsável pelo Setor de 
Obras  solicitando visitar o local e resolver com urgência o problema, lembrando-o ainda dos 
problemas da Rua da Lapa, haja vista as casas invadidas pelas águas, assim como, o caso 
de muros em risco de desabarem. Reportando-se ao Ofício Nº 255/10 da Caixa Econômica 
Federal, disse que o recurso financeiro no valor de R$ 295.300,00,  para melhoria na 
infraestrutura urbana em pavimentação e recapeamento de diversas ruas do município, foi 
conquista do Deputado Federal Valdemar Costa Neto, enfatizando que ainda o município 
não utilizou toda essa verba. Disse que visitou a “Rua do Saci” e constatou o seu 
afundamento, o que demonstra a má qualidade da obra sendo, portanto, necessário acionar 
a empresa responsável por tal obra. Lembrou que o recurso do Deputado do seu partido era 
também para ser utilizado na Rua Trinta e Um de Março, entretanto, verificou que lá foram 
apenas tapados os buracos, muitos deles, já reabertos. Ressaltou que, enquanto Vereador, 
está cumprindo a sua parte, buscando recursos, trazendo emendas, visitando moradores, 
apresentando os problemas e cobrando medidas, mas, cabe à funcionários da 
Administração Municipal visitarem os locais e apresentarem solução para os problemas. Por 
fim, lembrou que, quando da colocação do “GUARD-RAYL”  da Avenida Victor Wuo, 
solicitou algumas medidas ao então funcionário responsável pelo Setor Municipal de Obras 
e, passado um ano, o problema permanece.  O VER. ANGELINO RODRIGUES justificou 
oralmente suas Indicações Nºs 05 e 06, ambas, alvo de reclamações dos moradores do 
Distrito dos Remédios. Disse esperar que a Indicação Nº 02 seja atendida, embora já tomou 
conhecimento de que o DER – Departamento de Estradas e Rodagem não quer fazer a 
lombada solicitada por tratar-se de uma curva; contudo, ressaltou que o local está muito 
perigoso, expondo todos os pedestres à sérios riscos. O VER. PEDRO DA FONSECA 
desejou sucesso ao Presidente,  certo de que sua experiência de mandato anterior facilitará 
esta gestão e boas vindas aos demais pares. Iniciou lembrando que, mais uma vez, se fala 
em lombada,  redutor de velocidade, placas e outros, seja no Distrito dos Remédios ou na 
área central, e cobra-se do Chefe do Poder Executivo a designação de um funcionário 
responsável pela área de trânsito, onde há vidas em risco. Lembrando que o Nobre Colega 
Sérgio Feliciano falou de um atropelamento ocorrido o Distrito dos Remédios, disse que na 
área central há vários acidentes de trânsito, destacando o caso de um atropelamento 
ocorrido no dia vinte e quatro de dezembro de uma criança que encontra-se, até esta data, 
acamada e cujos familiares encontram-se em situação muito difícil.  Lembrou que o Nobre 
Colega Vanderlon solicitou várias vezes a interdição da “Avenida Nova”, inclusive, propondo-
se a custear a corrente, diante da falta de recursos da Municipalidade, mas, num dia de 
tanto movimento, o local estava aberto ao trânsito e ocorreu o acidente. Enfatizou que, 
como este caso, os Vereadores têm exposto vários problemas, mas, parece que não chega 
até o Poder Executivo, portanto, quer saber quem será responsabilizado pelo acidente. 
Declarou-se indignado pela falta de responsabilidade e de “pulso firme” para designar um 
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responsável pelo trânsito. Concluiu recordando que já houve vítimas fatais no trânsito local e 
questionou quantas mais serão necessárias para que medidas sejam adotadas. Referindo-
se a perda do recurso para ampliação do Galpão de Triagem dos Materiais Recicláveis, 
comunicado via ofício da Caixa Econômica Federal, o orador lembrou que, embora outros 
recursos sejam liberados, é lamentável a perda de um recurso que beneficiaria os 
recicladores e, com isso, muitos trabalhadores saíram de lá por falta do apoio público. 
Finalizou parabenizando o Nobre Colega Agnaldo pela moção em reconhecimento ao 
trabalho desenvolvido pelo Padre Rosalvo na Paróquia local, resultando na sua sagração à 
Bispo, no próximo mês de março.  Passando a presidência ao Vice-Presidente, Ver. Paulo 
Arouca Sobreira, o VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR destacou e 
apoiou a Moção Nº 02, apresentada pelo Nobre Colega Agnaldo, homenageando o Cidadão 
Honorário,  Padre Rosalvo. Em seguida, justificou seu Requerimento Nº 01 e, dirigindo-se 
ao Sr. Prefeito Municipal,  solicitou empenho redobrado para resolver a pendência relativa a 
divisa entre os municípios de Biritiba Mirim e Salesópolis, enfatizando que, a cada dia, 
novos detalhes são incluídos no processo. Disse que esta Casa de Leis tem feito muito, 
mas, de agora para frente, cabe ao Poder Executivo adotar medidas, inclusive, uma ação 
judicial contra o IGC – Instituto Geográfico e Cartográfico, ou outro órgão que cometeu o 
erro cartográfico. Disse ao Sr. Prefeito que ele deve conhecer as despesas e os prejuízos 
que Salesópolis assume por conta deste erro, portanto, espera que dê ciência do caso 
àquele instituto, ainda que por meios judiciais, para dar um retorno às pessoas que tanto 
questionam o fato. Retomando a presidência e não havendo mais oradores inscritos, o Sr. 
Presidente concedeu a palavra ao Senhor Antonio Adilson de Moraes,  Excelentíssimo 
Prefeito Municipal que iniciou saudando nominalmente cada um dos Vereadores, os 
demais presentes e internautas, desejando que, neste ano de 2011,  o trabalho desta Casa 
de Leis seja profícuo,  e que todos atuem no sentido de ajudar o município a atravessar os 
desafios que surgirem, pois,  a população não quer saber de partidos políticos, mas de 
resultados e de trabalho, esperando, portanto, a união de forças para a solução de 
problemas que, há mais de quarenta anos, se arrastam e não foram resolvidos pelos seus 
antecessores. Informou que, antes de vir para esta sessão, visitou várias escolas 
municipais, constatando grandes estragos causados pela chuva desta tarde, além da queda 
de várias árvores na cidade, ressaltando que o prejuízo maior foi da EMEF Professora Sônia 
Maria da Fonseca, mas  várias equipes da Municipalidade já estão trabalhando em regime 
de emergência para minimizar o problema. Reportando-se às manifestações dos 
Vereadores, iniciou respondendo ao Ver. Sérgio Feliciano, que já solicitou e vem cobrando 
do Engenheiro do DER – Departamento de Estradas e Rodagem,  a construção de uma 
lombada nas proximidades da Escola Estadual Ver. Elisiário Pinto de Moraes e, muito 
embora o Código de Trânsito seja contrário à lombada em auto-estrada, lembrou das 
lombadas existentes, há muito, em frente a escola do Cocuera, bem como no Km 18 de 
Biritiba Mirim, próximo a outra unidade escolar.  Quanto à paralisação da obra do 
calçamento entre o Distrito e Bairro Bragança, informou ao Ver. Agnaldo que ele próprio é o 
responsável pela paralisação, pois constatou que não estava de acordo com o projeto e, 
após acordo com a Secretaria Estadual, o projeto está sofrendo mudanças e sendo 
replanilhado, e tão logo sejam concluídos, a obra deverá ser retomada. Sobre os acidentes 
ocorridos no Distrito dos Remédios, lembrou que a curva referida pelo Ver. Sérgio Feliciano  
já é conhecida como “curva da morte”, entretanto, o fato de melhorar o pavimento asfáltico, 
favoreceu o abuso na velocidade e as manobras ilegais, tendo como conseqüência a 
elevação do índice de acidentes. Sugeriu como solução, alongar o canteiro construído no 
meio da pista, até a entrada do Distrito dos Remédios (sentido Salesópolis-Mogi das 
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Cruzes),  aliado à construção de um redutor de velocidade. Lembrou porém, que os 
acidentes ocorridos na rodovia local somam-se aos inúmeros e diários acidentes ocorridos 
nas demais rodovias do Brasil. Deu razão ao Ver. Vanderlon, acerca das várias obras que 
serão realizadas,  mas,  que precisam atender os anseios da população,  informando que 
iniciou, nesta data, o recapeamento de várias ruas da área central da cidade, e outras dos 
Bairros Fartura, Rosário, Bragança e Distrito dos Remédios, para as quais serão utilizadas 
verbas conquistadas de diversos deputados, entre eles, Valdemar Costa Neto, Janete Pietá 
e Silvio Torres. Registrou que estará entregando, em breve,  a obra da continuação da Rua 
São Sebastião, Bairro Fartura, de grande importância e tão esperada, e que, prometida por 
prefeitos anteriores, está sendo realizada por esta gestão. Acrescentou que referida obra é 
de excelente qualidade,  incluindo um sistema eficiente de galerias pluviais, para evitar os 
problemas enfrentados, há tanto tempo, pelos moradores. Declarou-se feliz em ver os 
moradores daquela via pública, em mutirão, construindo suas próprias calçadas, portanto, 
uma alegria para Salesópolis e infelicidade da oposição, que não quer este tipo de coisa. 
Contudo, enfatizou que sua gestão está “tapando a boca de muitas pessoas com asfalto e 
concreto”.  Quanto ao Galpão de Reciclagem, disse que o recurso então destinado àquela 
entidade não era ideal para a necessidade, já que a Municipalidade teria que assumir mais 
de cem por cento do valor que seria liberado,  à título de contrapartida, portanto, inviável 
para o orçamento da Prefeitura local. Contudo, informou que não participou da reunião 
agendada com os Vereadores, na Casa da Agricultura, porque estava em São Paulo, em 
reunião com o Superintendente do DAEE e depois com o Secretário Estadual de Meio 
Ambiente, ao qual, dentre outros, entregou o pedido para um Galpão de Reciclagem. 
Naquela oportunidade, o Secretário Estadual disse que, pelo fato de Salesópolis ter 
conquistado o Selo Verde-Azul, lhe garante prioridade no atendimento,  e que também 
enviaria um caminhão de coleta para atender a Associação dos Recicladores. Isso 
demonstra que o Secretário reconheceu o trabalho do município para conquistar, na frente 
de muitos outros que tentaram,  o referido selo, o que garante prioridade em vários 
atendimentos prestados pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, motivo para festejar 
esta grande conquista. Com relação à reunião realizada no Bairro da Pedra Rajada, no ano 
passado,  também citada por Vereadores, o Sr. Prefeito disse que, vários compromissos 
assumidos  já foram cumpridos, na semana passada, entre eles, assentamento dos tubos, 
próximo da igreja do bairro, entre outros. Comentou que, recentemente, esteve com os 
moradores do bairro, que se declararam contentes com os resultados, portanto, a 
comunidade está sendo atendida, através dos Vereadores Paulo e Vanderlon que lhe 
apresentaram as reivindicações. Quanto à Rua Sebastião Antonio de Souza, onde se 
localiza o Salão ARE FESTAS e Serralheria dos Cardoso,  reconheceu o problema diante 
da falta de boca-de-lobo, contudo, esclareceu que o projeto da obra, assim como a 
contratação da empresa, foi elaborado e contratado, respectivamente, pela gestão anterior,  
tal qual ocorreu com o projeto de recapeamento das Ruas Trinta e Um de Março e do Clube 
SACI. Esclareceu que, infelizmente, a Rua Trinta e Um de Março consta como totalmente 
pavimentada,  embora qualquer um possa constatar que o asfalto está todo detonado, 
desde o Cemitério até a residência do “Sr. Joaquim Benzedor”.  Informou que notificou a 
empresa solicitando reparos que, se não realizados,  serão solicitados via judicial, conforme 
outros casos, portanto, enfatizou que, se comparar a qualidade das obras realizadas pela 
atual gestão, todos perceberão a grande diferença, haja vista a obra do muro de arrimo da 
Rua Tenente Caiuby Dias Nunes, elogiada até mesmo pela equipe da Defesa Civil do 
Estado. Também citou como exemplo de obra de qualidade, a ponte que está sendo 
construída na Rua Padre Manoel e sistema de drenagem em frente ao Supermercado 
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Okamura. Disse que são muitos os problemas que, agora, caem em suas mãos, como se 
esta gestão fosse a responsável por tudo, contudo, deixará sua marca com obras de 
qualidade. Referindo-se à Rua da Lapa, disse que o projeto para drenagem e pavimentação 
já foi elaborado e encaminhado à Defesa Civil, esperando que o recurso seja recebido e a 
obra, de qualidade,  se inicie ainda neste ano, esclarecendo que, devido ao período de 
chuvas, foram feitos algumas obras paliativas, com entulhos, mas, a obra definitiva terá 
licenciamento ambiental,  tal qual ocorreu com a Rua São Sebastião, do Bairro Fartura.  
Quanto à obra da Rua do Clube Saci, embora tenha interferido para evitar que fosse tão 
estreita, conversando com um dos proprietários para doar uma faixa de terreno, a fim de 
alargá-la, conseguiu o espaço necessário, mas,  sem a previsão de drenagem, como 
também é o caso da obra da Estrada da Petrobrás que,  com as fortes chuvas,  solapou por 
baixo da guia e sarjeta, resultando no desabamento do asfalto,   tal qual ocorre na Avenida 
Professor Adhemar Bolina, nas proximidades do Depósito de Materiais Camargão. Concluiu 
informando que estes casos foram levados à empresa responsável pela obra, que deverá 
fazer os devidos reparos nesta via pública, como também na Rua Trinta e Um de Março. 
Dirigindo-se ao Ver. Angelino, reportando-se aos abrigos nos pontos de ônibus, disse que 
esta é também uma preocupação desta gestão, tanto que há vários abrigos novos na 
Estrada Mogi-Salesópolis, resultado de muita batalha junto ao Deputado João Caramez. 
Informou que já foram solicitados outros vinte abrigos para a estrada e, para a área central 
da cidade e do Distrito dos Remédios, foi solicitado um outro modelo de abrigo, artesanal e 
turístico, cujo processo licitatório está em fase de conclusão. Com relação à “Avenida Nova”, 
onde, lamentavelmente, ocorreu o acidente citado, disse que esteve com a avó da vítima e 
sente-se comovido com a situação, entretanto, reconheceu que este não foi o primeiro nem 
será o último acidente, também que tem obrigação de contruibuir para evitar, mas, para 
tanto, acabou de assinar um convênio para sinalização do solo, no valor de duzentos e trinta 
mil reais. Explicou que tal sinalização aguardava a conclusão das obras de asfaltamento que 
está se finalizando, resultado de recurso conquistado, com apoio dos Vereadores,  para 
pavimentação das ruas da cidade. Disse que, com a conclusão desta obra, a sinalização de 
solo, colocação de placas e redutores de velocidade também serão providenciados. 
Enfatizou que, além do trecho citado, há outros, como em frente o Auto Posto Petropires 
que, no horário de saída e entrada de escolares, devido ao transporte escolar que se 
acumula ao trânsito comum, recebeu orientação técnica do DER para abrir aquele lado da 
“Avenida Nova”, viabilizando duas vias de mão para evitar o acúmulo de veículos. 
Acrescentou que propôs ao DER atender a orientação, desde que seja feita a devida 
sinalização de solo, construção de lombada e placas com limite de velocidade, pois, a 
cidade cresceu e, consequentemente,  o movimento no trânsito aumentou, exigindo novas 
medidas. Lembrou que, para fazer o recapeamento de alguns trechos da Avenida Professor 
Adhemar Bolina, o DER exigiu a abertura de um trecho para que as máquinas fizessem a 
freza do asfalto. Disse que terá que encontrar nova área para transformá-la em área de 
lazer, em substituição à atual da “Avenida Nova”, motivo pelo qual formou uma Comissão 
Municipal de Trânsito, que está se reunindo com representantes do DER, a fim de planejar o 
trânsito da cidade. Ressaltou que, no exercício de 2009, encontrou muitas dificuldades para 
administrar a cidade, porém, no ano passado, conseguiu trabalhar com muita fé e graças ao 
apoio de pessoas de bem, e vem lutando pensando no futuro dos filhos de Salesópolis. 
Para finalizar, dirigiu-se ao Sr. Presidente e reportando-se ao problema da divisa entre os 
municípios de Salesópolis e Biritiba Mirim, que perdura há mais de quarenta anos, informou 
que contatou alguns escritórios de advocacia, especializados na área pública, a fim de 
ingressar com uma ação judicial. Acrescentou que, até 1988, o município poderia ter 
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ingressado com ação contra IGC – Instituto Geográfico e Cartográfico ou Estado, mas,  a 
partir da Constituição Federal, o problema relativo à divisa passou a ser do Governo 
Federal, contudo, nunca resolveu problema deste tipo. Agora, o orador disse acreditar que 
com a PEC – Proposta de Emenda  Constitucional, em andamento no Congresso Nacional, 
o poder da divisa deverá retornar para o Estado, sendo assim,  fica a dúvida de quem será 
responsável. Disse que, depois de quarenta anos, o município ingressará com ação judicial,  
atitude que nenhum prefeito anterior se preocupou em adotar. Referindo-se à Santa Casa 
local, esclareceu que o prédio foi construído, em 1964, para abrigar um asilo e, em 1972,  a 
Sociedade São Vicente de Paulo, mantenedora do abrigo de idosos, realizou algumas 
reformas e transformou-o na atual Santa Casa de Misericórdia Frederico Ozanan. Com isso, 
o prédio ficou totalmente contrário às determinações das normas de Vigilância Sanitária e, o 
prédio impossibilita tal regularização, tanto que, há quatro mandatos, a Vigilância Sanitária 
notifica e solicita providências, mas, nesta gestão, decidiram interditar, portanto, mais um 
problema para enfrentar. Disse que,  junto com o seu Vice-Prefeito, Dr. Gilberto, Secretária 
de  Saúde, os Vereadores que o apóiam e a população, enfrentará mais este problema com 
coragem e de peito aberto, tanto que está sendo transparente com a imprensa e a 
população. Informou que as providências solicitadas foram adotadas, tanto no berçário 
quanto na cozinha da Santa Casa, porém, tudo é provisório devido o prédio ser antigo. 
Acrescentou que há necessidade de construir um anexo para mudar o local da sala de 
esterilização, mas, conforme disse o agente da Vigilância Sanitária, o prédio inteiro está 
condenado à fechar as portas, tal qual ocorre com outros prédios antigos como é o caso da 
Santa Casa de Mogi das Cruzes, de São Paulo e outros. Concluiu dizendo que a solução do 
problema é a construção de um novo prédio, com dois pavimentos, cujo projeto completo, 
construção e equipamentos,  custará cinco milhões de reais, para atender todas as 
exigências da Vigilância Sanitária. Por fim, disse que o projeto está em fase de conclusão e 
será encaminhado à Vigilância Sanitária para aprovação e,  na sequência,  lutar para 
conquistar a verba necessária à execução do projeto. Disse que os problemas estão lhe 
chegando às mãos, talvez porque o destino quis assim,  e terão que ser resolvidos agora e 
assim, embora muitos perdurem há mais de trinta anos,  conta com o apoio dos Nobres 
Vereadores. Lamentou haver muitas informações desencontradas, passadas de forma 
maldosa e mentirosa, de que este governo é incompetente e nada faz pela cidade, contudo, 
coloca sua cabeça no travesseiro e dorme com a consciência tranqüila pois tem dado o 
máximo de si. Por fim, disse que enfrenta muitas dificuldades diante dos variados 
problemas, motivo pelo qual precisa de pessoas de bem para ajudá-lo, desejando a todos 
um bom ano, sem rancores e problemas partidários, tornando realidade o sonho de se 
irmanarem.  Ato contínuo, o Sr. Presidente passou para ORDEM DO DIA e solicitou a 
Sra. 1ª Secretária que procedesse a leitura do Requerimento de Urgência Especial Nº 
001/11. Terminada a leitura, foi o referido requerimento submetido à votação, sendo 
aprovado por unanimidade, ou seja, nove votos. Aprovada a urgência especial, a Sra. 1ª 
Secretária procedeu a leitura dos Pareceres CJR Nº 001, COSPES Nº 001 e CFO Nº 001, 
todos recomendando a aprovação do Projeto de Lei Nº 003/11.  Terminada a leitura, o Sr. 
Presidente colocou em única discussão o PROJETO DE LEI Nº 003/11 (Dispõe sobre 
autorização para o Poder Executivo firmar Termo de Convênio com a Associação de 
Cultura, Educação e Assistência Social Santa Marcelina e dá outras providências), de 
autoria do Poder Executivo. O VER. AGNALDO  BUENO  dirigindo-se ao Sr. Prefeito 
Municipal, solicitou que, ao tratar de termo de parceria, envie o texto corretamente, pois, 
neste caso, parece que pegaram o mesmo modelo do ano passado e enviaram, haja vista 
que, na cláusula décima segunda, o período de vigência está errado. Concluiu enfatizando 
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que o Vereador, para aprovar um projeto de alta relevância como este, é necessário que as 
informações estejam todas corretas.  Ninguém mais se manifestando, o Sr. Presidente 
submeteu a matéria à votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida,  a Sra. 1ª 
Secretária procedeu a leitura dos Pareceres CJR Nº 002 e CFO Nº 002, ambos 
recomendando a aprovação do Projeto de Lei Nº 006/11. Terminada a leitura, o Sr. 
Presidente colocou em única discussão o PROJETO DE LEI Nº 006/11 (Dispõe sobre 
reajuste dos servidores municipais da Estância Turística de Salesópolis e dá outras 
providências), também de autoria do Poder Executivo. O VER. PEDRO DA FONSECA disse 
que os Vereadores estão sendo obrigados a analisar projetos que são enviados em cima da 
hora, dificultando a sua apreciação; contudo, lembrou que esta Casa de Leis está aberta 
todos os dias, não havendo razão para protocolar projetos,  sempre,  na última hora. Disse 
que quando presidente deste Legislativo, assim como ocorreu no ano passado, muitos 
projetos foram enviados na última hora, portanto, solicitou ao Sr. Presidente adotar as 
providências para evitar que o trabalho dos Vereadores e dos servidores públicos sejam 
prejudicados. Enfatizou que o Poder Executivo deve atentar-se mais às datas e aos 
trabalhos que encaminha para apreciação deste Legislativo, pois neles, tem demonstrado a 
tão reclamada falta de respeito para com os Vereadores.  O VER. VANDERLON OLIVEIRA 
GOMES apoiou a manifestação do orador que o antecedeu, acrescentando que, para dar 
transparência na votação e melhor explicação aos que serão beneficiados, é necessário um 
tempo maior. Em seguida, reivindicou ao Chefe do Poder Executivo,  que os projetos sejam 
encaminhados com prazo suficiente para as comissões analisarem e discutirem e 
apresentarem emendas, se necessário. Quanto à matéria em discussão, a fim de não 
prejudicar os servidores, está sendo deliberada nesta data, contudo, espera que os demais 
projetos sejam enviados com antecedência, possibilitando aos Vereadores apresentarem 
melhorias através de emendas. Finalizou declarando seu voto favorável, especialmente, por 
tratar-se de matéria que objetiva melhorar a situação dos funcionários públicos municipais, 
contudo, reiterou ao Sr. Prefeito enviar os próximos projetos com maior antecedência. 
Ninguém mais se manifestando, o Sr. Presidente submeteu a matéria à votação, sendo a 
mesma também aprovada por unanimidade. Não havendo mais matéria a ser tratada na 
presente Ordem do Dia, o Sr. Presidente passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL  e, 
conforme livro de inscrição, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. SÉRGIO 
APARECIDO FELICIANO DE SÁ, reportando-se à “curva da morte” no Distrito dos 
Remédios, disse que tem presenciado vários acidentes, portanto, apoiou o Sr. Prefeito 
Municipal em sua sugestão para alongar o canteiro do meio da pista, até a entrada do 
Distrito dos Remédios (sentido Salesópolis-Mogi das Cruzes),  esperando que o DER o 
atenda. Parabenizou o Sub-Prefeito do Distrito dos Remédios, Sr. Cardosinho, pelo 
excelente trabalho que vem desenvolvendo, resultando na diminuição das inúmeras 
cobranças de moradores rurais, quanto à péssima situação das estradas. Também 
parabenizou o trabalho do “Sr. Zezé do Bisca”,  dizendo ao Sr. Prefeito Municipal que, se 
tivesse contratado estes profissionais no início do mandato, não teria recebido tantas 
cobranças e, por conseguinte,  não enfrentaria tantas dificuldades.  Por fim, disse esperar 
que os dois funcionários citados continuem a trabalhar como estão e concluam este 
mandato como parceiros. O VER. VANDELON OLIVEIRA GOMES , reportando-se à 
manifestação do Sr. Prefeito Municipal sobre o Galpão de Reciclagem, relembrou que, em 
reunião na Prefeitura Municipal,  com o Superintendente da Sabesp, este informou que há 
recursos na Bacia Hidrográfica do Alto Tietê a serem liberados para projetos ambientais. 
Com relação à Santa Casa, disse saber do ocorrido, colocando seu mandato à disposição 
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para trabalhar junto com o Poder Executivo, a fim de resolver os problemas. Reconheceu 
que não será um trabalho simples, nem fácil para conseguir o valor que é alto, contudo, já 
sugeriu ao Sr. Presidente desta Casa de Leis envidar esforços junto ao Sr. Prefeito, a fim de 
agendar reunião com o Governador do Estado e apresentar esta reivindicação, em troca das 
inúmeras barragens que implantou nesta cidade. Considerando que foram realizadas obras 
de infraestrutura na Rua São Sebastião,  Bairro Fartura, disse que reiterará seu pedido, para 
que as vans da EMTU – Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos passem por lá. 
Disse reconhecer a dificuldade de apresentar o mesmo pedido para os ônibus da Júlio 
Simões,  porque são veículos de grande porte e prejudicariam o trânsito da área central da 
cidade, contudo, finalizou ressaltando que as vans são a alternativa do transporte coletivo 
para atender as antigas reivindicações dos moradores daquele bairro. O VER. PAULO 
AROUCA SOBREIRA, referindo-se também às questões do trânsito, enfatizou a 
necessidade de colocar um redutor de velocidade em frente à “Oficina do Rodolfo”,  no início 
da Rodovia Salesópolis-Santa Branca, atendendo solicitação dos moradores daquela 
região. Aproveitou para comentar as péssimas condições da referida rodovia e, dirigindo-se 
ao Sr. Prefeito Municipal, colocou-se à disposição para encaminhar documentos objetivando 
sua melhoria. Com relação aos abrigos nos pontos de ônibus, disponibilizados pela EMTU, 
embora seja um trabalho do Sr. Prefeito e de alguns Vereadores deste Legislativo,  lembrou 
que as crianças da zona rural que se utilizam do transporte escolar, também merecem este 
atendimento, portanto, espera que o Sr. Prefeito Municipal viabilize-o. Quanto à tarifa social,  
lembrou que o município ainda está impossibilitado de fazer ligações de energia, portanto, 
solicitou ao Sr. Prefeito Municipal que interceda junto à diretoria da empresa concessionária, 
a fim de minimizar a burocracia que ocorre entre Empresa Bandeirante Energias do Brasil e 
CETESB, pois, um joga o problema para outro, sem definição. Recordou que, há dois 
meses, levou o caso à Senhora Letícia – Diretora Municipal de Meio Ambiente, quem lhe 
informou que a situação estava resolvida,  entretanto, até o momento, nada mudou,  
esperando que o Sr. Prefeito Municipal interceda para sua solução definitiva. Reportando-se 
à questão da Santa Casa local, iniciou dizendo estar certo de que, desde o início desta 
legislatura,  todos os Vereadores estão se empenhando na busca de recursos e demais 
contribuições, todavia, é necessário que a documentação e os acordos estejam atualizados 
possibilitando a consulta e ajuda. Por fim, desejou a todos um excelente ano, esperando 
que a paz reine nesta Casa de Leis, com o trabalho de todos  na busca de melhorias para 
Salesópolis, garantindo qualidade de vida em todas as áreas, segurança, saúde e tudo o 
mais que nortear a vida do ser humano.  O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA iniciou 
lembrando que, ao assumir uma função pública, assume-se tanto o ônus como bônus, 
portanto, as situações de quarenta ou dez anos, ou ainda de um mês atrás que ainda 
perduram, requerem solução. Disse que pode-se considerar as administrações de Prefeitos 
anteriores, contudo, há que considerar também a  imprudência dos Secretários e Diretores 
Municipais, especialmente, pela falta de conclusão de inúmeras emendas de recursos 
conquistados para esta cidade, umas dependentes de projetos, outras de planejamento e 
ação de tais áreas e, com isso, o “barco passa”. Ressaltou que, há alguns anos, vem 
lutando por recursos para resolver algumas situações do município, entretanto, muitos não 
foram liberados por problemas de simples solução, ou seja, entrega de documentos e 
projetos. Disse que tem requerido informações sobre o andamento de tais recursos, mas, as 
respostas não condizem com a atual realidade. Quanto à situação da Santa Casa, informou 
que através da Emenda Nº 25.16.0016, conseguiu com o Deputado Federal Valdemar Costa 
Neto, o valor de duzentos mil reais,  para aquisição de equipamentos, mas, não sabe se 
poderá receber, ou seja, se a situação está regularizada. Enfatizou que há problemas que 
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requerem urgência e outros emergência na solução, necessitando que a Área de Saúde 
seja tratada com prioridade, ainda que para isso, seja necessário deixar de gastar com 
carnaval ou outros setores, para pagar as pendências que viabilizarão a liberação de 
recursos. Lembrou a todos que,  dispondo ou não de convênio médico, os atendimentos de 
primeiros socorros são realizados na Santa Casa local, motivo pelo qual, igualmente nesta 
gestão, nos governos anteriores, foram aprovados e liberados vários recursos destinados à 
pagamento de INSS da Santa Casa local e outros, portanto, não há o que lamentar. Disse 
que se o objetivo for comentar as obras, questionou o orador, quantas vezes o Posto de 
Saúde da área central passou por reforma, sendo que na última obra, constou reforma e 
ampliação e, procurando por tal ampliação, solicitou planilha e projeto, mas, até o momento, 
não recebeu tais documentos. Situação que também ocorre com a Praça da Matriz, onde 
vários Prefeitos realizaram obras e ainda há previsões de novas reformas. Enfatizou que 
não adianta apenas falar,  é necessário definir o que é urgência e emergência, e agir para 
solucionar. Reportando-se à manifestação do Sr. Prefeito Municipal, lembrou que ele disse 
que certa obra não foi ele quem fez e, em outro caso, ao invés de delegar ao seu Secretário 
Municipal, disse que mandou parar uma obra. Questionou por quê ele não teve a mesma 
atitude diante de outras obras que considerou erradas, apenas notificando as empresas 
responsáveis, portanto, agiu “com dois pesos e duas medidas”. Disse que, atualmente,  os 
Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário são jovens, há cabeças com mais vontade de 
trabalho, portanto, toda esta força jovial deve ser utilizada para acertar o caminho. Citou, 
como exemplo, o caso do PROLOP, não cabendo-lhe julgar as decisões adotadas pelos 
membros deste Legislativo na época, quando aprovaram tal loteamento, entretanto, cabe-
lhe agora, no cargo de atual Vereador, por sua vez, agir no objetivo de acertar a situação.  
Também citou como exemplo a “curva da morte”,  tão comentada nesta sessão,  para a qual 
bastaria uma reunião que, acredita, não aconteceu. Outro caso que lembrou, foi a Ação de 
Oftalmologia, realizada no final do ano passado, tão divulgada, mas que foi realizada e 
assinada por Optometrista, não por oftalmologista, motivo pelo qual vem recebendo 
denúncia de vários pais, contudo, solicitou-lhes trazerem cada caso por escrito. Recebendo 
tais documentos, disse que adotará medidas, através da Comissão Permanente de Saúde 
deste Legislativo, junto aos demais membros. Registrou que, embora seja considerado 
oposição, está trabalhando, tanto que, além da emenda citada para a Santa Casa local, 
para este ano, conseguiu outros cem mil reais ao Projeto EE CAJU, da Associação 
Caminhando Juntos. Disse que vem pleiteando recursos para outras entidades,  assim 
como já conseguiu recursos para a Sociedade Esportiva Salesopolense junto aos 
Deputados Estevam Galvão e Valdemar, contudo, devido à falta de documentos, o recurso 
foi perdido. Acrescentou que acompanha o trâmite dos projetos para os quais solicita 
recurso, a fim de contribuir, pois entende que esta é a missão daqueles que ocupam um 
cargo público, seja na Câmara Municipal, no Poder Executivo ou em uma Secretaria 
Municipal, garantindo dias melhores àqueles que os elegeram.  A VERª. DEISE 
APARECIDA CORRÊA DUQUE, dirigindo-se ao Sr. Prefeito Municipal, solicitou que, no 
período de chuva, interdite a rua localizada entre as Ruas XV de Novembro e a que desce 
do Setor de Obras,  até que sejam realizadas obras de asfaltamento, evitando acidente no 
local que fica escorregadio demais. Quanto à ”Avenida Nova”,  mesmo antes de ser aberta 
para o trânsito, pediu que ilumine todo aquele local, que vem sendo utilizado por fumantes, 
não se sabe se por adultos ou crianças, contudo, há riscos no local devido à escuridão.  
Com relação à Santa Casa local,  disse que,  desde mandatos anteriores, há uma luta em 
benefício da Santa Casa local, pois, todos reconhecem que precisam dela nos primeiros 
socorros. Ainda dirigindo-se ao Sr. Prefeito Municipal, solicitou-lhe verificar a possibilidade 
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de utilizar recursos do DADE (Departamento de Apoio e Desenvolvimento das Estâncias)  
para atender as necessidades do único hospital local, ao invés de utilizá-lo, novamente, no 
“elefante branco”, referindo-se à Praça da Matriz. Acrescentou que, se esta cidade é uma 
estância turística, deve também garantir atendimento hospitalar aos turistas, portanto, 
reiterou ao Sr. Prefeito Municipal para que verifique a possibilidade de utilizar, como 
prioridade, o recurso do DADE para resolver os problemas da Santa Casa local, onde trata-
se de vidas humanas. Por fim, disse que estará disponível para unir forças em benefício da 
Santa Casa,  a fim de que todos tenham orgulho da saúde de Salesópolis. Passando 
novamente a presidência ao Vice-Presidente, Ver. Paulo Arouca Sobreira, o VER. 
SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR iniciou reportando-se à situação de 
algumas empresas do município, necessitando de regulamentação, pois, implantam 
depósitos e garagens deixando os vizinhos “que se virem” com os incômodos conseqüentes, 
seja do excessivo barulho dos motores de caminhões e carretas ou sujeira causada por 
estes, situação que merece atenção devido ao crescimento dos reclamos populares,  de 
moradores dos mais diversos bairros desta cidade. Com relação ao transporte coletivo, 
sejam vans ou ônibus, sugeriu uma reunião com dirigentes da EMTU, nesta Casa de Leis, a 
fim de tratar e buscar a solução para os diversos problemas, como excesso de velocidade, 
maus tratos aos usuários, excesso de passageiros, freadas abusivas pelos condutores, 
entre outras situações,  que expõe a vida dos usuários à sérios riscos, haja vista que o 
atendimento via 0800 não é utilizado, portanto, não surte efeito. Retomando a presidência e 
não havendo mais oradores inscritos, o Sr. Presidente, mais uma vez, concedeu a palavra 
ao Senhor Antonio Adilson de Moraes,  Prefeito Municip al, que se reportou à situação 
da Santa Casa local. Dirigindo-se à Nobre Vereadora Deise, esclareceu que as leis federais 
e estaduais não são feitas pelo Prefeito, a quem cabe apenas cumpri-las. Explicou que a Lei 
de Responsabilidade Fiscal determina o orçamento público e define o que deve ser gasto e 
em que área e, embora não se conforme com a falta de recursos para a Santa Casa e 
pretendesse destinar parte do recurso arrecadado do radar eletrônico, à exemplo da 
proposta apresentada pelo Deputado Estadual Vitor Sapienza na Assembléia Legislativa,  
juridicamente, esta destinação é ilegal. Acrescentou que o Poder Público tem recursos 
divididos por área, saúde, educação, infraestrutura, meio ambiente, agricultura e outros, 
portanto,  não é possível tirar de uma área e transferir para outra. Diante desta situação,  
está priorizando a construção de novo prédio para a Santa Casa local, trabalhando junto ao 
Vice-Prefeito Municipal e Vereadores, a fim de buscar recursos da área de saúde, tanto do 
Governo Estadual quanto Federal. Esclareceu ainda que o recurso do DADE não pode ser 
utilizado para áreas residenciais, apenas à área urbana, ou seja, embelezamento da cidade. 
Disse que iniciou obras de recapeamento em várias ruas da cidade, cujo recurso conseguiu 
com apoio dos Vereadores e, por mais que pretendesse utilizar o recurso do DADE para 
isso, não poderia. Citou como exemplo para utilização de recursos do DADE, a implantação 
de teleférico até o Mirante da Torre e desapropriação nas proximidades do “Mercadão”, para 
implantação de um Largo para Eventos Culturais e Turísticos, mas para outras situações 
não há permissão. Informou que há vários projetos em andamento com  recursos do DADE: 
revitalização da Avenida Antonio Paulino de Miranda, Praça São José, em frente ao 
Cemitério Municipal, e embelezamento na entrada na Vila Henrique. Com relação à Praça 
da Matriz, quem a conhece sabe que algumas intervenções foram desnecessárias, como 
por exemplo, os dois caixotes construídos nas laterais da escadaria da Igreja Matriz, dois 
compartimentos  que deveriam servir para venda de produtos religiosos, contudo, até hoje, 
sequer foi destruída a escada que ficou dentro dos compartimentos. Lembrou que o Sr. 
Sebastião Faria, com respeito à sua memória, disse que, antes de morrer, gostaria de ver os 
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dois caixotes destruídos, para que a praça tivesse a função que deveria, pois, atualmente, 
quando acontecem os shows, as pessoas ficam sem espaço para assistirem. Não bastasse 
isso, o palco é muito estreito, gerando reclamos das bandas, das academias e Grupo da 
Terceira Idade, que se negam a utilizá-lo, pelo risco a que se expõe, além de impossibilitar 
visibilidade do outro lado, ou seja, de quem está na praça. Lamentou a situação e disse que, 
no  palco atual, é inviável trazer artistas de renome, como Fernando e Sorocaba, Osvaldo 
Montenegro e Sérgio Reis, entre outros. Registrou que, há intenção de trazer o palco 
novamente para o centro da praça, onde estava localizado o coreto, voltado para a Igreja 
Matriz, contudo, aumentando o tamanho do palco para atender a Academia Águeda, Grupo 
da Terceira Idade e outros, além de garantir espaço para a multidão assistir as 
apresentações. Disse acreditar que isso sim, realmente seja uma obra de infraestrutura 
turística,  que nunca foi feito, portanto, será uma das melhores obras de turismo de 
Salesópolis, e será agradável a esta população que é festeira. Disse que, para o Carnaval 
2011, o recurso a ser utilizado é do FUMTUR – Fundo Municipal de Turismo, que deve ser 
utilizado para o turismo e cultura, o qual não pode ser utilizado na educação ou outro setor. 
Lembrou que o Carnaval 2010 foi o melhor da região e se firmou como mais um produto 
turístico de Salesópolis, atingindo dez mil pessoas por dia. Diante daquele resultado, 
atualmente, não se consegue vagas nos hotéis e pousadas da cidade, tanto que, já estão 
sendo alugados espaços na grama dos hotéis para utilização como camping. Os 
comerciantes da cidade, no período de carnaval do ano passado, tiveram que repor material 
para atender o movimento turístico gerado, incluindo-se, as casas de matérias de 
construção. Citando o Sr. Zildo, proprietário da Casa de Materiais Camargão, que lhe contou 
ter vendido todo estoque, de um ano,  dos materiais para piscina. Portanto, o Carnaval 2010 
movimentou, fortaleceu e deu ânimo ao comércio local, tanto que os Senhores Eros e Mauro 
da Associação Comercial lhe disseram que foi o melhor carnaval que Salesópolis já teve. 
Informou também que o município está firmando uma parceria com a Itaipava, marca de 
expressão nacional, porque foi publicado no jornal da Região do Alto Tietê,  que o destino 
mais procurado pelos foliões da região foi Salesópolis, que contou com turistas de São José 
dos Campos, Jacareí, São Paulo, ABC Paulista e outros, portanto, deve-se firmar com este 
objetivo turístico. Com relação às obras, disse que não pode paralisar as da gestão 
passada, porque os problemas de drenagem não são defeitos de projeto, mas, uma outra 
obra, haja vista que na elaboração do projeto de pavimentação, pode não prever a 
drenagem, ou fazer projetos separadamente, tal qual esta gestão realizou na Rua São 
Sebastião, Bairro Fartura. Diante do exposto, disse que não poderia interferir em um projeto 
cuja obra também foi licitada e a empresa contratada pela gestão anterior, pois, se o 
fizesse, teria que indenizar a empresa pelo contrato já assinado, tendo então, como única 
opção fazer algumas intervenções como, por exemplo, na Rua do Clube SACI, onde 
conseguiu, através de um acordo com a empresa, aumentar a largura da rua, o que foi 
possível graças também à conquista da doação de uma área de propriedade particular, 
sendo este,  um modelo de intervenção positiva. Quanto as obras da Estrada da Petrobrás, 
realizada pela gestão passada, embora estivesse totalmente pronta, antes de efetuar o 
pagamento, firmou um acordo junto à Caixa Econômica Federal para não concluir a última 
parcela, caso não fizessem a drenagem de alguns pontos cruciais, declarando orgulho em 
ter adotado esta medida. Este fato foi conquistado por esta gestão e, se outros projetos da 
sua gestão contarem com erros, prefere paralisar para entregar uma boa obra à população. 
Finalizando, ressaltou que não quer ser melhor que ninguém, mas,  acredita que, quando se 
assume um cargo público, deve-se deixar marcas.  O Sr. Presidente lembrou aos Nobres 
Pares que, na próxima segunda-feira, será Feriado Municipal, portanto, não haverá Sessão 
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Ordinária, contudo, reiterou o convite para que todos prestigiem a Sessão Solene 
Comemorativa ao Aniversário de Fundação do Município e Entrega do Título Honorífico ao 
Deputado Estadual Dr. Luiz Carlos Gondim Teixeira.  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 21 de Fevereiro de 2011. 
 
PRESIDENTE : 
 
1ª SECRETÁRIA  : 
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Extraordinária,  
realizada em 04 de Março de 2010.   
            

 
 


