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              ATA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRI A DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 14 de Março de 2011 - 3º Período da 15ª Legislatura. Aos 
quatorze dias do mês de Março do ano dois mil e onze, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Segunda 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 1ª Sessão Extraordinária realizada no último 
dia quatro de março.  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 Nºs 1.119 e 1.120 do Poder 
Executivo, encaminhando, respectivamente, os PROJETOS DE LEI Nºs  08 (Dispõe sobre a 
transferência das comemorações do Feriado do Dia de São José, de 19 de março para o dia 
25 de Março de 2011) – desp.: Aguarde-se os Pareceres das comissões competentes; e 
09/11 (Altera a redação do Artigo 27 “caput” e Inciso I da Lei Nº 1.592/2009, e dá outras 
providências) – desp.: Às Comissões de Justiça e Redação, de Obras, Serviço Público, 
Educação e Saúde, e de Finanças e Orçamento; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. 
Prefeito Municipal Nºs:  007 – Encaminhar uma relação dos funcionários que receberam 
seus salários, nos último três meses, com recursos do FUNDEB, constando seus 
respectivos cargos e local de trabalho; 008 – Informar qual empresa é a responsável pela 
torre, recém-construída na área do CEREBF, se há contrato entre a Administração Municipal 
e esta empresa, qual a forma de concessão para uso do referido espaço público e, se a 
empresa possui estudo técnico acerca da segurança, considerando o espaço de esporte e 
lazer;  009 – Encaminhar cópia do projeto e planilha das ruas que serão beneficiadas com a 
verba relativa à Emenda Parlamentar de autoria do Deputado Federal Valdemar Costa Neto 
– PR, todas do Ver. Claudinei José de Oliveira; e 010/11 – Encaminhar documentos 
comprobatórios acerca das medidas que adotou junto à Empresa Bandeirante Energias do 
Brasil, a fim de garantir segurança aos moradores do Bairro Pico Agudo, ou justifique a falta 
de tais medidas, do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes – desps.: Aprovados, encaminhe-se;  
MOÇÃO Nº 003/11  – DE APOIO à aprovação do Projeto de Lei Nº 395/2005, de autoria do 
Deputado Estadual Donisete Braga (PT), que visa alterar a redação do artigo 6º da Lei Nº 
7.862, de 1º de junho de 1992, que estabelece normas de funcionamento do Fundo de 
Melhoria das Estâncias no Estado de São Paulo, do Ver. Sebastião Rodrigues de Campos 
Júnior e outros – desp.: Aprovada, encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito 
Municipal Nºs: 008 – Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, 
objetivando a poda das árvores localizadas no trecho da Rua Expedicionário Abílio dos 
Passos, trecho entre a Avenida Professor Adhemar Bolina e Rua XV de Novembro; 009 – 
Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, objetivando solucionar os 
problemas relativos à iluminação pública desta cidade, assim como a constante e prejudicial 
queda de energia, ambas do Ver. Pedro da Fonseca;  010 – Determinar ao Setor de Obras, 
fazer o recapeamento de todas as ruas do Distrito dos Remédios, dos Vers. Angelino 
Rodrigues e Sérgio Aparecido Feliciano de Sá;  011 –Interceder junto à Empresa 
Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a colocação de luminária em frente ao Nº 540 
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da Rua Sebastião Nepomuceno da Silva,  Totozinho Cardoso, do Ver. Sebastião Rodrigues 
de Campos Júnior; 012 – Determinar ao setor competente, colocar tubos de concreto na 
Rua Ademar da Silva, Vila Bragança, a fim de conter as águas pluviais, do Ver. Sérgio 
Aparecido Feliciano de Sá; 013 – Determinar ao setor competente, colocar sinalização de 
trânsito, com placas e também no solo das ruas do Distrito dos Remédios, especialmente, 
no cruzamento das ruas localizadas atrás do palco daquela sede; 014 – Interceder junto à 
Empresa Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a instalação de uma luminária na 
rotatória da Colônia Japonesa, Km 81 da Rodovia SP-88, ambas dos Vers. Sérgio 
Aparecido Feliciano de Sá e Angelino Rodrigues; 015 – Determinar ao setor competente, 
providenciar a colocação de nova lombada nas proximidades da rotatória do Jardim Nídia, 
do Ver. Claudinei José de Oliveira; 016 – Determinar ao setor competente, realizar o 
patrolamento no “Ramal do Joaquinzão”, na Estrada da Nascente do Rio Tietê; 017 – 
Determinar ao setor competente, realizar o patrolamento, limpeza e colocação de materiais 
no Bairro da Grama (Cristone/Tronco e Antonio Almeida); 018 – Viabilizar um levantamento 
acerca do número de pontes de madeira existentes nas principais estradas rurais, 
objetivando iniciar uma campanha na busca dos recursos necessários à substituição destas 
por pontes de concreto; e 019/11 – Determinar ao setor competente, realizar a manutenção 
na Estrada do Pinhalzinho, todas do Ver. Paulo Arouca Sobreira; e 007/11 – Solicitando ao 
DER – Departamento de Estradas e Rodagem, para que adote as medidas necessárias, 
objetivando solucionar os problemas que causaram o afundamento do asfalto no Km 99 da 
Rodovia SP-88, também do Ver. Pedro da Fonseca – desps.: Encaminhe-se, lidas no 
Expediente;  RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS 
– 2º PERÍODO DA 15ª LEGISLATURA – desp.: Arquive-se, Plenário ciente;  BALANCETE 
FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, referente ao mês de 
Janeiro/2011 – desp.: À Comissão de Finanças e Orçamento;  PARECER CFO Nº 005/11, 
referente ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Salesópolis, relativo ao mês de 
Dezembro/2010 – desp.: Aguarde-se o Parecer PRÉVIO DO Egrégio Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, para então emitir o parecer final e conclusivo; CONVITE da Diocese 
de Mogi das Cruzes e Aquidiocese de Fortaleza, para a Ordenação Episcopal do Revmo. 
Monsenhor Rosalvo Cordeiro de Lima, no próximo dia vinte e cinco de março, às dezenove 
horas e trinta minutos, nas dependências do Clube Náutico Mogiano, em Mogi das Cruzes;  
do Museu da Energia de Salesópolis, para a Comemoração Especial ao Dia Mundial da 
Água, no próximo dia vinte e dois de março, das nove às dezesseis horas – desps:  Arquive-
se, Plenário ciente; OFÍCIO do Deputado Estadual Dr. Luiz Carlos Gondim, encaminhando 
cópia do ofício enviado ao Secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, solicitando 
estudos a fim de viabilizar a destinação de recursos financeiros para a Prefeitura Municipal 
ou por intermédios de convênios com ONGs, objetivando o desenvolvimento de Programa 
de Controle Populacional dos Animais Domésticos, através da promoção de ações de 
castração, identificação e conscientização da população em prol da posse e guarda 
responsável de cães e gatos – desps: À Comissão de Recursos Naturais e Meio Ambiente; 
COMUNICADOS sobre a liberação de recursos financeiros: do Ministério da Educação: no 
valor total de R$ 54.748,60 – emitido em 21/01/2011 - referente à Décima Segunda Parcela 
do FNDE;  no valor total de R$ 94.347,06 – emitido em 18/02/2011 – referente à Primeira 
Parcela do FNDE;    do Ministério da Saúde:  no valor de R$ 11.290,84 – competência 
01/2011 – Pagamento de Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde – PFVPS; no valor 
de R$ 108.351,05 – competência 02/2011 – Pagamento de Teto Municipal da Média e Alta 
Complexidade Ambulatorial e Hospitalar; no valor de R$ 24.061,50 – competência 02/2011 – 
Pagamento de PAB FIXO – desps.:  Arquive-se, Plenário ciente. Terminada  a  leitura,  o  
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Sr. Presidente concedeu a  palavra  aos  Nobres Edis inscritos.   O VER. SÉRGIO 
APARECIDO FELICIANO DE SÁ iniciou justificando oralmente sua Indicação Nº 14,  
acrescentando que os usuários do transporte coletivo enfrentam a escuridão no local 
quando do embarque ou desembarque de ônibus. Lembrou que, antes da obra na rodovia, 
havia luminária no local, mas, não foi recolocada, gerando constantes reclamos. 
Reportando-se à Indicação Nº 13, o orador lembrou que, há muito, vem solicitando a 
sinalização atrás do palco da sede do Distrito dos Remédios, acrescentando que esta 
medida evitará acidente sério no local. Sobre a Indicação Nº 12, disse que a colocação de 
tubos na referida via é uma cobrança antiga dos moradores que, diante das chuvas, têm 
suas casas alagadas com seus inevitáveis transtornos. O VER. ANGELINO RODRIGUES 
também justificou a Indicação Nº 14, que apresentou em conjunto com o orador que o 
antecedeu e, em seguida, referiu-se à sua Indicação Nº 10, lembrando que o asfaltamento 
das ruas do Distrito dos Remédios aconteceu na gestão do então Prefeito Thiago 
(1977/19830), com recursos conquistados pelo Sr. Valdomiro e liberados pelo então 
Governador do Estado Paulo Maluf. Concluiu ressaltando que, face o tempo, as ruas estão 
muito esburacadas e,  de nada adianta,  operações tapa-buracos, a única solução será o 
recapeamento completo, motivo pelo qual espera que sobrem recursos conquistados pela 
atual gestão para atender aquela população. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA 
apoiou todas proposições apresentadas em benefício das estradas rurais, enfatizando que o 
município recebeu recurso suficiente para atendê-las, além do Programa Melhor Caminho, 
portanto, cabe ao Poder Executivo executar. Dirigindo-se ao Sr. Presidente, disse que este é 
um bom momento para agendar a reunião com representantes da Secretaria Municipal de 
Obras, a fim de esclarecerem sobre a aplicação dos recursos no valor de dois milhões. 
Justificou oralmente seu Requerimento Nº 08, questionando se há licenciamento ambiental 
e qual valor da concessão que beneficiará este município. Lembrou que a população, 
quando precisa de licenciamento ambiental enfrenta grandes dificuldades, portanto, quer 
saber se há o licenciamento e como foi conseguido.  Reportou-se ao seu Requerimento Nº 
09, dizendo que ele e o Nobre Colega de Partido (PR), Ver. Angelino,   conseguiram 
recursos para pavimentação asfáltica, entretanto, há uma verba que, liberada há um ano,  
ainda não foi utilizada totalmente, restando algumas ruas a serem atendidas, bem como há 
outro recurso, no valor de duzentos e setenta mil e trezentos reais, que conquistaram, no 
ano passado, para outras ruas, todavia, como já apresentou requerimento solicitando 
informações acerca das ruas que serão beneficiadas com tal recurso, mas, até o momento, 
ainda não recebeu tal informação, reiterando, portanto,  o pedido. Quanto à sua Indicação 
Nº 15,  enfatizou que a lombada solicitada já existia no local, contudo, com as obras da 
rotatória naquele trecho, foi retirada. Por fim, justificou seu Requerimento Nº 07, dizendo 
que o apresentou atendendo professores e funcionários da Secretaria de Educação, haja 
vista que o recurso do FUNDEB deve ser utilizado apenas e tão somente para aqueles que 
atuam na Área de Educação. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA iniciou justificando sua 
Indicação Nº 16, enfatizando que a situação da estrada está dificultando, inclusive, o tráfego 
do transporte escolar, necessitando de medidas emergenciais, haja vista que, por falta de 
manutenção, a situação se agrava cada vez mais. Em seguida, justificou sua Indicação Nº 
18, pois acredita que os custos com manutenção das pontes de madeira, ao longo dos 
anos, seria suficiente para substituí-las por pontes de alvenaria, evitando custos com mão-
de-obra e material. Quanto à Indicação Nº 17, disse que a apresentou porque são áreas que 
necessitam de melhoria para o tráfego, esperando que atenda o Bairro da Grama que está 
entre aqueles que ficaram para trás, ou seja, sem atendimento. Justificou ainda sua 
Indicação Nº 19, enfatizando que a estrada referida faz divisa com o município de 
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Paraibuna, contudo, os moradores utilizam os serviços de Salesópolis e estão enfrentando 
dificuldades porque, há três anos ou mais, não há qualquer tipo de conservação, 
necessitando de um acordo entre este e aquele município. Por fim,  ressaltou que 
Salesópolis deve assumir sua parcela de responsabilidade para beneficiar os demais 
munícipes que se utilizam de tais estradas, portanto, reiterou a necessidade dos prefeitos 
das cidades vizinhas se unirem em uma ação conjunta, visando melhorar a locomoção dos 
munícipes. O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES ,  reportando-se à Indicação Nº 15 do 
Nobre Colega Claudinei,  disse que são necessárias medidas urgentes com relação à 
própria rotatória que está propícia à sérios riscos. Acrescentou que fez este mesmo alerta 
com relação ao fechamento da “Avenida Nova” e logo ocorreu um grave acidente, 
esperando que este alerta seja atendido,  com urgência,  para evitar outras famílias 
sofrendo pela falta de medidas urgentes, com sinalização. Também disse da necessidade 
de se fazer um estudo com relação à estacionamento naquele trecho, porque é comum ver 
caminhões estacionados impedindo o trânsito livre de riscos aos pedestres e, 
especialmente, porque é próximo a duas unidades escolares. Declarou-se feliz pelo Ofício 
encaminhado pelo Deputado Dr. Gondim, apelando ao Secretário Estadual de Meio 
Ambiente para solucionar o problema relativo à superpopulação de animais domésticos. 
Lembrou que tem feito um trabalho com relação ao desleixo com que a Municipalidade trata 
o caso, gerando, inclusive, processo judicial, haja vista que a sujeira na rua tem aumentado 
e muitas pessoas foram atacadas, situação que não condiz com uma cidade-estância. 
Concluiu dizendo que,  com apoio de deputados, acredita que sua luta fortaleça e assim,  
consiga, futuramente,  recursos financeiros para o controle da população destes animais. 
Justificou oralmente seu Requerimento Nº 10, lembrando que, em dez de maio do ano 
passado, através da Indicação Nº 132/10, solicitou ao Sr. Prefeito Municipal que 
intercedesse junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, solicitando a limpeza, 
contudo, até o momento,  nenhum serviço foi realizado no local,  agravando o problema e 
aumentando os reclamos da população, demonstrando que se cobram taxas, mas, os 
cidadãos não têm direito a nada.  Acrescentou que as árvores onde fios estão se 
emaranhando, constantemente,  se vê faíscas de fogo, secando algumas árvores, contudo, 
os moradores estão preocupados com seus filhos e os resultados de tais faíscas para a vida 
deles. Concluiu lamentando perceber que aquela concessionária não se preocupa com os 
pedidos do município, portanto, se a resposta deste requerimento não vier no prazo, adotará 
novas medidas, porque não dá para ficar como está. Disse que, naquela localidade, há um 
empreendimento, que recebeu grande número de turistas no feriado do Carnaval, os quais 
se viram obrigados a alugar um gerador de energia para não prejudicar o turismo local. 
Enfatizou, por fim,  a necessidade de lutar junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, 
para tomar uma atitude evitando agravamento da situação, esperando, contar com o apoio 
dos Nobres Pares nesta luta.  O SR. PRESIDENTE,  reportando-se à manifestação do 
orador que o antecedeu, informou que enviou ofício àquela concessionária,  que ainda não 
respondeu, mas,  foi procurado pelo Engº. Wagner quem lhe contou que veio para se 
aproximar dos produtores de eucalipto, a fim de solicitar a limpeza próxima à rede de 
energia, contudo, esclareceu que a faixa de plantio deve ter maior distância da rede, 
evitando as quedas inevitáveis com os temporais e chuva. Enfatizou que esta situação, ou 
seja, plantio desordenado,  é a maior causadora das quedas de energia nesta cidade e nos 
municípios vizinhos de Guararema, Santa Branca e Biritiba Mirim. Na oportunidade, aquele 
engenheiro solicitou o estudo e elaboração de um projeto de lei, determinando a distância 
entre o plantio e a rede de energia, oportunidade em que este Presidente solicitou a 
assessoria jurídica da própria Empresa Bandeirante Energias do Brasil, em benefício de 
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ambas as partes, ou seja, dos moradores rurais, defendidos pelo Poder Público Municipal,  
e da prestadora do serviço. Disse que aquele engenheiro não retornou para prosseguir o 
assunto, ordenando o plantio, inclusive, propondo o plantio de árvores frutíferas, mas, até o 
momento, não teve retorno. Concluiu se comprometendo a levar o requerimento 
apresentado pelo orador e ainda agendar uma reunião nesta Casa de Leis para que a 
resposta seja breve e avancem as discussões de ações conjuntas entre Poderes Executivo,  
Legislativo e empresa concessionária. Não havendo mais oradores inscritos, o Sr. 
Presidente passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL  e, conforme livro de inscrição, 
concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA 
iniciou comentando que, já solicitou providências ao Poder Executivo, com relação ao 
atendimento por parte de uma empresa que prestou exames oftalmológicos no município e, 
segundo informações, alguns munícipes procuraram o Juizado de Pequenas Causas sobre 
o mesmo assunto,  portanto,  espera resposta do seu pedido,  protocolado em fevereiro 
deste ano. Prosseguindo, disse que, no último sábado, constatou algumas máquinas 
trabalhando nas ruas do Bairro Totozinho Cardoso, alertando para a necessidade de incluir 
no cronograma algumas ruas da área central, alvo de antigos pedidos dos Vereadores. Com 
relação à divisória recém-construída na rua principal entre o Jardim Nídia e Jardim São 
Vicente, o orador disse que foi procurado por moradores, questionando a necessidade de tal 
obra, quando respondeu não haver qualquer matéria tramitando nesta Casa de Leis. 
Portanto, entendeu como total desrespeito com a comunidade e comerciantes daqueles 
arredores, os quais, sequer, foram consultados, assim como os Vereadores não tomaram 
conhecimento antes do início. Informou saber que aqueles moradores estão se 
manifestando, contrariamente, através de abaixo-assinado e, quanto a ele próprio, declarou-
se preocupado se aquela obra não prejudicará o escoamento das águas pluviais. Lembrou 
ainda que,  em Salesópolis,  há grande movimento de caminhões, incluindo-se dos 
depósitos de matériais de construção naquela via,  acreditando assim, que aquela obra 
dificultará as manobras, portanto, mais transtornos por falta de análise prévia. Lembrando 
ainda que, quando esteve nesta Casa de Leis, o Sr. Prefeito disse que visita as obras e 
manda parar quando julga necessário, registrou que, na obra realizada na entrada do Bairro 
Fartura,  estão deixando um bico, acreditando que o cruzamento de veículos naquele trecho 
poderá facilitar acidentes, necessitando de melhor avaliação antes da sua conclusão. 
Dirigindo-se ao Sr. Presidente, solicitou cobrar do Chefe do Poder Executivo, a resposta dos 
seus requerimentos, citando o caso de um requerimento que encaminhou em novembro e 
que,  após dois meses, ou seja, em janeiro, recebeu um ofício solicitando dilação de prazo, 
por trinta dias, contudo, até o momento, não recebeu a resposta. Disse que está usando de 
bom senso, evitando medidas mais drásticas, contudo, cada dia está mais difícil, portanto, 
reiterou a intercessão do Sr. Presidente.  O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA iniciou 
reportando-se às reclamações dos funcionários municipais acerca da falta de EPI’s – 
Equipamentos de Proteção Individual, garantindo a segurança no trabalho. Acrescentou que 
alguns setores já solicitaram, mais de uma vez, contudo, muitos nunca tiveram tais 
equipamentos de importância fundamental, alertando que a falta de providências será 
direcionada ao Ministério Público, a fim de preservar a vida dos funcionários públicos 
municipais que têm esses direitos garantidos no Código Trabalhista. Dirigindo-se também ao 
Sr. Presidente, solicitou que interceda junto ao Sr. Prefeito Municipal, solicitando tais 
medidas, pois, do contrário, será difícil exigir certos serviços aos funcionários. Alertou que 
muitos funcionários poderão sofrer as conseqüências da falta de tais equipamentos em sua 
saúde, portanto, prejudicando seu período de aposentadoria. Solicitou ainda uma reunião 
com o Chefe do Poder Executivo e Secretário Municipal de Administração, a fim de definir o 
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responsável,  ou setor municipal,  por esta questão, pois, gasta-se com tantas coisas e não 
se investe na proteção ao trabalhador. Com relação à manifestação do orador que o 
antecedeu, sobre os projetos que não são enviados a esta Casa de Leis, enfatizando que, 
embora alguns não necessitem passar por este Legislativo, lembrou que são os Vereadores 
que correm atrás dos recursos financeiros, aprovam a liberação destes, portanto, seria uma 
questão de consideração para com eles, que são procurados para dar satisfação à 
população. Desafiou cada Nobre Colega no Plenário, a dizer se sabia o que está 
acontecendo com relação às obras e, diante do silêncio geral, comprovou que, embora as 
obras estejam sendo realizadas, os Vereadores as desconhecem e, ao serem indagados 
pela população, ficam sem resposta. Disse que ele mesmo não viu nada sobre a obra do 
Jardim Nídia,  muito embora, são eles os procurados pelos munícipes para atender as 
diversas necessidades de obras, contudo, após conquistarem os recursos junto aos seus 
Deputados Estaduais ou Federais, desconhecem sobre as obras, portanto, falta 
transparência com relação aos Vereadores que são parceiros nas conquistas, assim como 
falta a consideração para com o Legislativo Municipal e, principalmente, com a população.  
O VER. VANDELON OLIVEIRA GOMES corroborou à manifestação do orador que o 
antecedeu,  quanto à falta de respeito do Sr. Prefeito Municipal com relação à esta Casa de 
Leis,  pois, há muito, os Vereadores reclamam a falta de cumprimento de lei vigente, 
enviando cópia de todos os contratos, facilitando a atuação e fiscalização dos Vereadores, 
pois, teriam conhecimento do que se passa na cidade. Citou como exemplo a obra que vem 
sendo realizada nas proximidades do Supermercado Okamura, cuja informação recebida é 
que seria central, entretanto, o bico formado, já comentado pelo Nobre Colega Claudinei, 
certamente acarretará problemas devido à falta de planejamento. Lamentou que, desta 
forma, os Vereadores não têm oportunidade para opinar e, por conseqüência, não dispõem 
de informações para prestar à população, além da falta de placa com valores e outras 
informações. Também lembrou o caso da obra nas proximidades do Supermercado do 
Português, cuja informação foi uma e o realizado é outra,  contudo, há mudanças e a 
morosidade no envio dos documentos que dificultam a comunicação entre Vereadores e 
comunidade. Disse que proporá, através de um Projeto de Lei, que todo projeto de obra 
seja, com antecedência, apresentado aos Vereadores, para que informem à população. 
Esclareceu que este problema de comunicação não é apenas desta atual gestão, mas, das 
anteriores também, quando se sabia da  obra já estava sendo feita ou concluída. Dirigindo-
se ao Sr. Presidente, enfatizou que tem sido muito cobrado com relação à falta de limpeza 
nas margens das diversas estradas rurais, onde o mato vem tomando conta e, por 
conseguinte, prejudicando o espaço dos pedestres. Disse que tomou conhecimento de que 
o Sr. Prefeito Municipal contratará pessoal, através do Consórcio Três Rios, portanto, 
espera sejam designados à prestar serviço na área rural, como por exemplo, nas estradas 
da Usina Parque, Pedra Rajada e Pico Agudo entre outros, onde a situação é mais grave, 
inclusive no cruzamento de dois carros comuns, que dirá no encontro de caminhões. 
Registrou que, em reunião onde estiveram os Vereadores com o Vice-Prefeito e a 
Secretária Municipal de Saúde, na Casa da Agricultura, discutindo os problemas da Santa 
Casa local, ficou certo de agendar uma reunião com o Governador do Estado, cuja data 
seria informada no dia seguinte, mas, até o momento,  mais nada se falou do assunto, 
portanto, ninguém sabe o caminho a ser tomado para solucionar o problema. Alertou que, 
se esperar a casa cair, o problema será maior, portanto, mais difícil de resolver, reiterando a 
necessidade de unirem forças junto aos seus representantes na Assembléia Legislativa e 
Congresso Nacional, na busca de recursos. Concluiu solicitando providências, ainda que 
seja uma Moção de Apelo ou outra coisa, evitando apenas esperar. Comentou que, no 
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último final de semana,  a Empresa De Pascoal, em parceria com a Condor Turismo, 
realizou uma Palestra sobre Ecologia, conscientizando os participantes acerca dos 
problemas que serão herdados se não cuidarmos do meio ambiente. Acrescentou que,  na 
oportunidade, estavam uma média de cem funcionários da Empresa Condor e, ao final da 
palestras, muitos moradores dos Bairros dos Pintos, Pedra Branca e Pico Agudo, 
questionaram o que os Vereadores vêm fazendo para implantar a coleta seletiva no bairro e, 
muito embora os Vereadores estejam se empenhando neste sentido, há o problema ainda 
da coleta de lixo. Lembrou que, nos governos anteriores, a cada quinze dias, havia coleta, 
entretanto, na atual gestão, demora de dois a três meses, quando há interferência de 
Vereador;  desta forma, a coleta seletiva fica para segundo plano. Enfatizou que, 
considerando os problemas do aterro sanitário, os próprios munícipes reconhecem a 
impossibilidade do município em implantar a coleta seletiva, portanto, se propõem a fazer o 
trabalho, desde que o município, em parceria com a Associação de Recicladores de 
Salesópolis, se responsabilize pela coleta. Desta forma, o orador informou que apresentará 
pedido ao Sr. Prefeito, que encaminhe pessoal aos bairros, para fazer um levantamento 
acerca da intenção da coleta seletiva e agendar,  ainda que seja,  uma data para coleta 
mensal, ressaltando que, além da questão ambiental, atenderá ainda a questão social, pois 
o aumento na coleta gerará novos postos de emprego na Associação dos Recicladores. 
Ainda sobre as questões ambientais, disse que tem ouvido muitas reclamações acerca do 
lixo deixado por pescadores visitantes, tanto no Aterrado quanto no Pinheirinho, contudo, os 
próprios moradores querem saber o que a Prefeitura e Câmara Municipal estão fazendo 
para evitar esta situação que não tem qualquer benefício para Salesópolis. Os moradores 
destes bairros solicitaram a colocação de lixeiras, muito embora, o orador tenha lembrado 
que estas ainda estão em falta, até mesmo na área central, mas, atenderá a população e 
apresentará o pedido ao Chefe do Poder Executivo.  Não havendo mais oradores inscritos O 
SR. PRESIDENTE,  reportando-se à reunião sobre os problemas da Santa Casa local, 
lembrou que o Vice-Prefeito Municipal se propôs a correr para conseguir a aprovação do 
projeto junto à Vigilância Sanitária, entretanto, já garantiu que cobrará o envio do projeto 
para conhecimento dos Vereadores. Enfatizou que, se foi aprovado por aquele órgão de 
saúde, os Vereadores devem conhecer para que se empenhem na busca de recursos junto 
aos Deputados dos seus partidos. Por fim,  comprometeu-se a dar o retorno desta situação 
aos Nobres Pares, com a maior brevidade possível. 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 14 de Março de 2011. 
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