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              ATA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRI A DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 28 de Março de 2011 - 3º Período da 15ª Legislatura. Aos 
vinte e oito dias do mês de Março do ano dois mil e onze, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Quarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis sob 
a presidência do Vereador Paulo Arouca Sobreira - Vice-Presidente; dada a ausência do 
presidente titular, Ver. 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 ausência do Ver. Sebastião Rodrigues de 
Campos Júnior – Presidente, e presença dos demais membros desta Casa.  Havendo 
número legal,  o Sr. Presidente  em exercício declarou aberta a sessão e solicitou a Sra. 1ª 
Secretária que procedesse a leitura da Ata da última sessão, neste momento, o Ver. 
Angelino Rodrigues requereu a dispensa da leitura, requerimento este que, submetido ao 
Plenário, foi aprovado por unanimidade dos presentes, ou seja, oito votos, dada a ausência 
do Ver. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior.   Ato contínuo, o Sr. Presidente submeteu a 
ata à discussão e votação, sendo a mesma também aprovada por unanimidade dos 
presentes, 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: PROJETO DE LEI Nº 011/11 (Dispõe sobre reajuste salarial ao 
Pessoal da Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis e dá outras 
providências), de autoria da Mesa Diretora – desp.: Às Comissões de Justiça e Redação e 
de Finanças e Orçamento; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 012 
– Informar quais medidas foram adotadas com relação aos problemas da Rua Domingos 
Freire de Almeida, bem como requer o encaminhamento de cópia dos recibos e laudo 
conclusivo do Departamento de Engenharia do Estado relativo aos bloquetes que estão se 
soltando ou afundando, do Ver. Pedro da Fonseca; 013 – Prestar informações diversas 
relativas ao recurso do Orçamento da União empenhado para este município, através do 
Ministério do Turismo, no valor de R$ 833.000,00;  e 014/11 – Prestar informações diversas 
relativas ao recurso do Orçamento da União empenhado para este município, através do 
Ministério das Cidades – Apoio a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, no valor de 
R$ 295.300,00, ambos do Ver. Agnaldo Bueno – desps.: Aprovados, encaminhe-se;  
INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 031 – Adotar as providências que se 
fizerem necessárias junto à Vigilância Sanitária e demais órgãos competentes, objetivando 
uma solução para o lixo que vem sendo depositado e se acumulando às margens do 
entroncamento das Estradas das Pitas e Petrobrás;  032 – Determinar ao setor competente, 
adotar as providências que se fazem necessárias na Rua Antonio Marfil Sanches, Jardim 
Nídia;  033 – Determinar ao setor competente, realizar obras de melhoria na Avenida 
Professor Adhemar Bolina II ou Avenida Pedro Rodrigues de Camargo Neto, inclusive, 
colocando placa com o novo nome daquela via central;  034 – Envidar esforços objetivando 
os recursos necessários à cobertura da Quadra Esportiva, reinaugurada no último final de 
semana, do Bairro Totozinho Cardoso;  035 – Adotar as providências junto à Sabesp e 
Vigilância Sanitária, objetivando uma solução urgente para o esgoto que corre à céu aberto 
na Rua Antonio Rodrigues Lopes, todas do Ver. Pedro da Fonseca; 036 – Envidar todos 
os esforços necessários, objetivando a contratação de duas merendeiras, uma para 
atender a EMEF do Bairro Barro Preto e outra, para EMEF do Bairro do Serrote;  037 – 
Envidar esforços, objetivando o asfaltamento da Travessa Campos Sales, da esquina até o 
Nº 141, perfazendo, aproximadamente, trinta metros;  038 – Envidar esforços, objetivando a 
construção de uma cobertura no ponto de ônibus localizado no cruzamento da Avenida 
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Professor Adhemar Bolina com a Rua Pedro Rodrigues de Camargo, próximo ao antigo 
Escritório da Transtote, todas do Ver. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá; 039 – Determinar 
ao setor competente, realizar o patrolamento e colocação de material, além da limpeza das 
margens da Estrada do Barro Amarelo; 040 – Determinar ao setor competente, realizar a 
limpeza das margens e patrolamento da “Estrada do Zé Pinto – Ramal 22”;  041 – 
Determinar ao setor competente, realizar obras de conservação e patrolamento na Estrada 
do Soarada; 042 – Determinar ao setor competente, realizar obras de conservação e 
patrolamento na Estrada dos Nunes, bem como adotar as providências necessárias para 
evitar que, no período de chuva, o nível de água suba demais alagando-a, todas do Ver. 
Paulo Arouca Sobreira; 043 – Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, 
objetivando a colocação de luminária na Rua Um, próximo a ponte, bem como na esquina 
da Rua Quatro, próximo ao orelhão, ambas no Bairro dos Buenos, do Ver. Agnaldo Bueno; e 
044/11 – Determinar ao setor competente, realizar estudos para solucionar os problemas 
relativos ao escoamento das águas pluviais da Rua Antonio Marfil Sanches que, atualmente, 
invadem as casas e causam prejuízos aos moradores,  do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes – 
desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente;  CONVITE da Associação Cultural Agrícola e 
Esportiva Alvor, para o UNDOKAI que será realizado no dia dezessete de abril, a partir das 
oito horas e trinta minutos, em sua sede social – desp.: 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 sua Indicação Nº 32, registrando 
que o Nobre Colega Vanderlon complementa o pedido com sua Indicação Nº 43, 
esclarecendo que não há vazão de água pluvial, prejudicando, inclusive, o socorro por 
ambulância, já que a rua encontra-se intransitável, apesar de pedidos anteriores e abaixo-
assinado dos moradores que, até o momento, não obtiveram resposta. Quanto à sua 
Indicação Nº 31, declarou-se envergonhado, como tantos outros salesopolenses, 
especialmente, os moradores dos bairros arredores, com a quantidade de lixo que 
transborda no local, que é passagem de turistas para o Parque das Nascentes, cachoeiras e 
com destino ao litoral, necessitando expandir o atendimento da coleta. Reportando-se ao 
Requerimento Nº 12, esclareceu que, tão logo foram colocados os bloquetes, devido ao 
trânsito de veículos de grande porte, a referia via pública está afundando. Além deste 
problema, citou o parquinho de diversão, em frente à Creche Municipal, nesta mesma via, 
totalmente abandonado, sem luminária e com mato crescente, impossibilitando o uso 
adequado; ao contrário, virou ponto de encontro de desordeiros. Disse ter tomado 
conhecimento de que não se pode fazer nada para resolver tais problemas, porque não há 
laudo daquelas obras, contudo, lembrou que houve investimento de recurso público no local, 
sendo necessárias providências para legalizar e resolver essa situação. Justificando 
também sua Indicação Nº 35, disse que, há vários anos, o esgoto da rua é despejado em 
um córrego e deste para o Rio Paraitinga, que corta a área central desta cidade. Entretanto, 
acrescentou que,  nos arredores do referido rio, foram instalados vários pontos comerciais,  
como pizzaria, loja de materiais de construção e supermercado, aumentando o fluxo de 
pessoas que estão reclamando o mau cheiro. Concluiu lamentando a situação para esta 
cidade que divulga ter cem por cento do seu esgoto tratado, necessitando, portanto, de 
providências, por parte da Prefeitura Municipal, Sabesp e Vigilância Sanitária.  Por fim,  
justificou sua Indicação Nº 34, dizendo que os moradores dos arreadores da quadra estão 
se queixando porque, diariamente, as bolas são lançadas para suas casas, atingindo 
vidraças e antenas, portanto, necessário envidar esforços para sua cobertura, evitando 
desavenças como uma que já ocorreu, resultando em registro na Delegacia local.  O VER. 
CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA iniciou reportando-se às Indicações Nºs 32 e 44, 
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respectivamente de autoria dos Nobres Vereadores Pedro e Vanderlon, dizendo que 
também foi procurado por moradores da referida rua, mas, lembrou que esta Casa de Leis 
aprovou a liberação de um recurso superior a dois milhões de reais para obras 
emergenciais, portanto, a Administração Municipal deveria, ao menos, ter colocado algum 
material para amenizar o problema, esperando sejam atendidas as citadas proposições. 
Quanto à Indicação Nº 35, disse que, recentemente, defendeu os interesses de alguns 
comerciantes da cidade perante a Vigilância Sanitária, pois, muitos se sentiam prejudicados 
com as medidas adotadas, mas, lamentou que este mesmo órgão não tenha tomado 
qualquer atitude para solucionar o problema relativo ao despejo de esgoto na área central. 
Disse esperar que a Administração Municipal, através dos Diretores Municipais, adote as 
medidas necessárias junto à Sabesp, determinando um curto prazo para a solução deste 
problema. Com relação à Indicação Nº 34, de autoria do Nobre Colega Pedro, enalteceu o 
esforço do Colega Vanderlon e demais membros do seu partido, que se empenharam para 
a reforma da quadra, mas, lembrou que, antes da reforma, os problemas com boladas nas 
casas vizinhas já existiam, portanto, deveria ser prevista nesta reforma, a colocação de rede 
na cobertura, o que evitaria as brigas que vêm ocorrendo no bairro. Acrescentou ainda que, 
segundo informações, foi retirado o relógio de energia da referida quadra, há mais de um 
ano e meio, e levado para a praça, motivando a total escuridão do local, alvo de tantas 
reclamações.  Disse que tal atitude é como diz o ditado: “desvestir um santo para vestir 
outro”,  questionando se o Chefe do Poder Executivo tem conhecimento do fato. Falou que, 
se fala e reclama, é tachado de oposição, se se cala, as coisas não andam, não são 
resolvidas ou resolvem desta forma. Concluiu questionando se o custo da cobertura com 
rede é tão alto que não compensa resolver o problema e evitar as discussões entre vizinhos 
da quadra e seus usuários. Manifestou seu apoio às proposições relativas às estradas 
rurais, de autoria do Nobre Colega Paulo, pois vem reforçar tudo o que é cobrado pelos 
demais membros deste Legislativo, lembrando que, na próxima quarta-feira, às quinze 
horas, haverá uma reunião, nesta Casa de Leis, sobre o assunto. Disse que há maquinários 
da frota municipal e do Consórcio Três Rios e, mesmo assim, diariamente os Vereadores 
ouvem reclamações acerca da situação das estradas rurais. Lembrou ainda que,  o recurso 
no valor de dois milhões, liberados pelo Governo Federal para obras emergenciais, 
aprovado através do AVADAN , deveria ser utilizado na solução destes problemas, evitando 
cobranças dos Vereadores em tão curto espaço de tempo, haja vista que diversas estradas 
receberam recursos do Programa Melhor Caminho, também do Governo Federal. Enfatizou 
a necessidade de fiscalizar as obras que vêm sendo realizadas na Estrada da Nascente do 
Tietê, desde metragem e distância dos tubos até bocas-de-lobo e empresa responsável, 
para evitar que, no final, a obra seja repassada para empresa local, a qual caberá solucionar 
todos os problemas.  O VER. AGNALDO BUENO iniciou justificando oralmente sua 
Indicação Nº 43, que apresentou a pedido de moradores das referidas ruas, lembrando que 
a iluminação pública é uma questão de segurança. Acrescentou que a Empresa Bandeirante 
Energias do Brasil não atende a contento esta cidade, sendo ela, alvo de inúmeras 
reclamações e cobranças. Quanto ao seu Requerimento Nº 14, disse que pretende 
conhecer a empresa vencedora do processo licitatório, as ruas que serão beneficiadas e 
datas de início e término previstos, para que ele e os demais Pares possam fiscalizar as 
obras e auxiliar o Poder Executivo. Justificou oralmente seu Requerimento Nº 13, dizendo 
que o apresentou pelos mesmos motivos do anterior e, finalizando, questionou como anda o 
contrato de concessão entre este município e a Sabesp. O VER. VANDERLON OLIVEIRA 
GOMES disse que, apesar da publicação na imprensa, de que Salesópolis conta com cem 
por cento de esgoto tratado, a verdade é que está muito longe desse índice, pois, há vários 
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bairros, central e rural, com problemas de esgoto, além do Distrito dos Remédios e Bairro 
Bragança, alvo de antigas lutas, sem resposta do Governo do Estado, sendo, portanto, 
necessário muito investimento para atingir tal patamar. Quanto à Indicação Nº 34, lembrou 
que foi conquistada uma verba, no valor de cem mil reais, mas, a licitação foi concluída no 
valor de noventa e seis mil reais, portanto, sobrou quatro mil reais, que já documentou no 
ano passado, sugerindo utilizá-lo na compra da rede que evitaria os problemas. Enfatizou 
que o objetivo ao buscar recursos é trazer melhorias e não transtornos à população, 
lamentando os problemas comentados por uma situação que poderia ser resolvida. Concluiu 
registrando que, na próxima semana, apresentará proposição questionando em que foi 
aplicada a sobra do recurso e, por que não foi colocada a proteção na cobertura. Referindo-
se aos problemas de acúmulo de lixo, alvo da Indicação Nº 31, de autoria do Ver. Pedro, 
disse que este é um discurso que será freqüente, enquanto não for adotada uma medida 
juntamente com a coleta seletiva. Acrescentou que, todos os Vereadores, Prefeito e 
comunidade reconhecem que o problema do lixo cada vez se agrava mais,  devido ao seu 
impacto ambiental, portanto, questionou por que não há maiores investimentos na coleta 
seletiva. Disse que, todos os bairros enfrentam problemas com a falta de coleta, assim 
como já é crescente na área central, portanto, o investimento na coleta seletiva garantirá 
inúmeros benefícios, desde a geração de empregos, diminuição do custo com transporte e 
aterro.  Lamentou que este seja um dos temas explorados em época de campanha eleitoral, 
mas, após as eleições, cai no esquecimento e cresce o problema, contudo, enfatizou que 
continuará insistindo, pois, a ARES - Associação dos Recicladores de Salesópolis já conta 
com uma comunidade rural engajada, necessitando  de mais investimento para que outras 
também se engajem. Referindo-se à Indicação Nº 36, de autoria do Nobre Colega Sérgio 
Feliciano,  lembrou que este assunto já foi tratado na semana passada, portanto, sugeriu 
fazer um levantamento sobre a quantidade das escolas rurais e suas necessidades, 
evitando que se atenda somente uma, enquanto há várias com os mesmos problemas. 
Comentou que esteve na Secretaria Municipal de Educação esclarecendo alguns pontos e, 
atendendo orientação do Assessor Jurídico deste Legislativo Municipal, retornará para 
levantar novos dados, a fim de apresentar sugestões que, espera, sejam atendidas, 
evitando que os problemas permaneçam ou se agravem mais. Por fim, justificou sua 
Indicação Nº 44, enfatizando que, toda época de chuva, desde gestões anteriores, os 
moradores da citada rua enfrentam problemas e, embora promessa do atual Prefeito 
Municipal, nada foi feito para sanar o problema. Relatou que uma senhora, de oitenta anos, 
com problema de saúde, teve que ser resgata no colo porque a ambulância não conseguiu 
chegar até sua casa, dada as péssimas condições de tráfego. Reportando-se à 
manifestação do Nobre Colega Claudinei, acerca do recurso proveniente do AVADAN, disse 
que todos devem se unir para que referida rua seja incluída, pois, se encaixa no objetivo por 
ser um problema cuja solução deve ser emergencial.  Passando a presidência à Sra. 1ª 
Secretária, Verª. Deise Aparecida Corrêa Duque, o VER. PAULO AROUCA SOBREIRA  
justificou oralmente sua Indicação Nº  42, dizendo que há um trecho cuja água passa pela 
propriedade do “Tonhão”, necessitando elevar a passagem, como solução definitiva, 
evitando repetidos reparos e seus conseqüentes custos. Também justificou sua Indicação 
Nº 41, esclarecendo que referida estrada conta com trechos prejudicados pelo excesso de 
peso dos caminhões de carga, necessitando de obras de refazimento, pois, os usuários, que 
não são caminhoneiros, também estão sendo prejudicados, enfatizando ainda a 
necessidade de abrir valas para colocação de material, a fim de evitar a formação de 
borrachões. Quanto  à Indicação Nº 40, disse que também refere-se à alguns trechos mais 
prejudicados, pois, muitos outros foram recuperados pelos próprios moradores, contudo, 
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ainda há necessidade de patrolamento em vários pontos. Por fim, justificou sua Indicação Nº 
39 que apresentou com o mesmo fim, ou seja, recuperação de estradas em más condições 
de tráfego.  Retomando a presidência e prosseguindo com a ordem de inscrição, o Sr. 
Presidente em exercício concedeu a palavra ao VER. SÉRGIO APARECIDO FELICIANO 
DE SÁ que iniciou justificando sua Indicação Nº 36, concordando com o Nobre Colega 
Vanderlon de que o mesmo problema atinge outras unidades escolares do município. 
Comentou que no Bairro do Serrote, constatou que apenas uma professora é obrigada a 
cuidar de cinco séries, enquanto que, no passado, embora as escolas rurais também 
funcionassem com salas multiséries,  haviam duas professoras para quatro séries, então 
facilitava a divisão dos serviços. Comentou que há pais ameaçando não levar mais seus 
filhos à escola se as condições atuais não forem alteradas, pois, acreditam ainda que a 
qualidade dos estudos também é prejudicada. Disse  esperar que o Sr. Prefeito Municipal se 
sensibilize e, juntamente com a Secretária Municipal de Educação, que é muito competente, 
encontre uma solução para o problema.  Não havendo mais oradores inscritos, nem pauta a 
ser tratada na presente Ordem do Dia, o Sr. Presidente em exercício comunicou que está 
prevista, para a próxima sessão, única discussão e votação do Projeto de Resolução Nº 
001/11 (Altera o Art. 4º da Resolução Nº 444/10 e dá outras providências), de autoria da 
Mesa Diretora. Em seguida, passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL  e, conforme livro 
de inscrição, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos.   O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE 
OLIVEIRA disse que o problema do transporte coletivo prestado pela Empresa Júlio Simões 
necessita da união dos Poderes Legislativo e Executivo deste município, junto aos 
deputados representantes desta cidade, para ser solucionado.  Disse que, embora seja uma 
das maiores empresas do Brasil, com extraordinária arrecadação, a empresa Júlio Simões 
causa inúmeros transtornos aos usuários salesopolenses e vem repetindo os mesmos erros 
da Empresa de Transporte Santa Maria que atendia o município, antes dela. Dentre os 
problemas, citou o caso do constante atraso de ônibus ou quebra destes, seja nesta cidade, 
na estrada  ou em Mogi das Cruzes, enfatizando que, somente nesta data, dois casos 
destes ocorreram, esperando então que o Chefe do Poder Executivo tome providências, 
porque os Vereadores têm feito sua parte, debatendo o assunto e buscando melhorias. 
Ressaltou que o transporte intermunicipal é um monopólio, cujos problemas serão 
solucionados somente com a união de forças, motivo pelo qual, nesta semana, contatou e 
solicitou o apoio dos Deputados Estaduais André do Prado e Estevam Galvão, pedindo-lhes 
que, através da Frente Parlamentar, inclua o município de Salesópolis. Com relação à 
Polícia Civil local, que enfrenta problemas com a falta de pessoal, prejudicando o 
atendimento ao público, lamentou que, há duas semanas,  leu uma matéria no Jornal Mogi 
News, informando que os boletins de ocorrência desta cidade, no período noturno e finais 
de semana, serão registrados no município vizinho de Biritiba Mirim, enfatizando que este é 
mais um espaço perdido, portanto, mais um caso que requer luta. Com relação ao 
atendimento feito pela Empresa Bandeirante Energias do Brasil, disse que há áreas rurais 
necessitando mudança no sistema de energia, mas, não presta sequer o atendimento 
básico, necessitando da união de esforços para melhoria dos serviços por ela prestados. 
Comentou que há projetos dos Governos Estadual e Federal, para beneficiar os 
interessados nos serviços de eletricidade, contudo, a tramitação dos documentos é muito 
demorada e alguns ofícios sequer são respondidos. No tocante às questões ambientais, 
informou que o município está sendo penalisado por resolução da Secretaria de Meio 
Ambiente, sendo este mais um fato que necessita da intercessão da frente parlamentar para 
reverter a situação. Reportando-se à resposta encaminhada pelo Sr. Prefeito Municipal, ao 
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seu Requerimento Nº 08/11, através do qual questiona sobre a torre, recém-construída na 
área do CEREBF, em especial, com relação à segurança das pessoas que freqüentam 
aquele espaço de esporte e lazer, disse que o contrato e a resposta encaminhados são “tão 
bem feitos” que há palavras erradas, além de documentos anexos alheios ao assunto. 
Lamentou que os Vereadores, em atenção aos pedidos dos munícipes, enviam proposições 
ao Sr. Prefeito Municipal, e estes recebem documentos que nada tem a ver com a questão, 
como neste caso, que foi enviado cópia do AVADAN que nada tem a ver com a citada torre 
da empresa Vivo. Disse que esta situação demonstra que o Sr. Prefeito Municipal não 
valoriza o documento oficial ou não sabe o que está assinando, ou sabe e o faz assim 
mesmo, “de sacanagem”,  para criar problemas. Contudo, informou que o valor mensal do 
contrato,  firmado em setembro/2010,  é de três mil reais e, embora haja lei pertinente,  até 
esta data,  a Câmara Municipal não recebeu nenhuma cópia. Ressaltou que os Vereadores 
devem começar a passar à imprensa e ao Ministério Público, para que conheçam o tipo de 
documento que os Vereadores recebem, como ocorreu também com um projeto de lei,  cujo 
objetivo principal era a data, e esta veio errada, questionando quem faz isso, porque fica 
indignado diante destes fatos, já que trabalha sério. Ressaltou que, quando as verbas são 
requisitadas por Vereadores considerados “de oposição” parece que a obra sai pela metade, 
haja vista o exemplo da quadra do Bairro Totozinho Cardoso,  citada nesta sessão, como 
também da rua do Clube SACI, que ele próprio conseguiu o recurso e que, embora recente,  
já apresenta inúmeros problemas. Também lembrou que conseguiu um recurso para 
recuperação da Rua Trinta e Um de Março, mas, passando por ela, viu uma operação tapa-
buracos, que não é a obra conquistada. Questionou sobre a “cartinha” assinada pelo 
Prefeito e seu vice, distribuídas nas casas desta cidade, anunciando as obras que seriam 
realizadas com os recursos recebidos. Citou ainda as obras dos arcos na Vila Henrique e do 
canteiro central que separa o Jardim Nídia do Jardim São Vicente, que geraram vários 
protestos, provando que a população não concorda. Lembrou que o Prefeito Municipal é 
eleito pelo povo para o qual deve trabalhar, portanto, não deve fazer o que acha. Com 
relação à Área de Educação, assunto já comentado na semana passada, disse que tudo 
muda com o tempo e, embora a nova Secretária Municipal tenha assumido o cargo, com 
vontade de fortalecer o trabalho pedagógico, se depara com os problemas de transporte, 
merenda e prédio, impossibilitando o bom andamento do serviço. Falou que, se os contratos 
da pasta, desde as obras, merenda e outros, fossem firmados pelos próprios envolvidos, 
certamente, tudo seria melhor, sairia sem problemas, porque os mais envolvidos estariam 
decidindo. Lamentou que este Município esteja discutindo a abertura de uma escola rural, 
nos dias atuais, quando já estão discutindo escola de tempo integral, portanto, disse que o 
Sr. Prefeito deve delegar poderes à Secretária de Educação ou que ele realmente comande. 
Com relação ao transporte escolar, acredita ser necessário fiscalizar todos os itens, para 
evitar utilização de recurso além do necessário, prejudicando o trabalho pedagógico da Área 
de Educação. A VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE iniciou lembrando que, há 
alguns anos, professores faziam de tudo, inclusive, andavam de carro de boi, mas, 
atualmente, nem no sertão do nordeste acontece os mesmos problemas desta cidade, que 
é uma estância turística, portanto, uma vergonha. Esclareceu que a vergonha não é de 
trabalhar com quatro séries ou confeccionar a merenda, mas, de “não olhar os alunos com 
olhos de uma nova nação” e, da forma que está, o atual estudante da zona rural não recebe 
o tratamento que lhe dá direito o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ressaltou a 
necessidade da união dos Poderes Executivo e Legislativo para garantir o direito das 
crianças e resolver este assunto com a maior rapidez possível. Questionou quem será 
responsável pelo aluno, caso aconteça alguma coisa com ele, enquanto a professora estiver 
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preparando a merenda ou fazendo a limpeza, embora reconheça o quanto se desdobram os 
funcionários da Secretaria de Educação. Declarou-se envergonhada em citar, mais uma vez, 
os problemas da Empresa Júlio Simões, mas, acredita que será necessário unir forças e 
agir, porque todo mundo reclama e nada melhora. Concordou com os que reclamam, 
porque, nos finais de semana, esta cidade-estância, enfrenta problemas com acesso a 
internet, telefonia fixa ou celular, além do transporte intermunicipal, que é um problema 
diário, portanto, disse acreditar que a atração turística de Salesópolis, sejam as visitas para 
que as pessoas conheçam o que é o final do mundo.  Lamentou a situação, enfatizando 
que, a única coisa que ainda não aconteceu em Salesópolis, é o que está acontecendo no 
Japão, pois, de resto, tudo acontece. Informou que, dia dois de abril, foi instituído pela ONU 
como o Dia Mundial de Conscientização do Altismo, e por isso, no dia primeiro, acontecerá 
uma palestra, na Escola Jovita Franco Arouche, em Mogi das Cruzes, sobre o movimento 
pró-altismo e, no dia dois, uma passeata alusiva, com saída da “Praça Marisa”. Chamou a 
atenção para que todos reconheçam, nestes dois dias, as pessoas que estarão fazendo 
seus manifestos, identificadas com uma lâmpada azul, camiseta ou outros objetos alusivos. 
Informou que, a cada cento e sessenta nascimentos, há um caso de altismo, portanto, é 
importante conscientizar-se. Por fim, registrou que ela e a Professora Kátia, presente no 
plenário desta sessão, há muito, trabalham com portadores desta necessidade, portanto, 
serão motivadoras do movimento nesta cidade.   O VER. VANDELON OLIVEIRA GOMES, 
reportando-se também ao serviço de transporte intermunicipal, prestado pela Empresa Júlio 
Simões, disse que não vê outra solução, senão, paralisar e buscar nova alternativa. Disse 
que esta mesma situação ocorreu com o caso da produção do carvão e, se a população não 
buscasse o apoio dos Vereadores, para fazerem pressão, provavelmente, não haveria mais 
produção de carvão neste município. Acrescentou que, denunciar essa empresa de 
transporte não adianta, pois, na gestão anterior, foram levados casos à Polícia Rodoviária e 
ao Ministério Público e nada mudou, senão, a inclusão de mais dois ou três ônibus, por 
alguns dias, retomando o procedimento antigo logo em seguida, e o povo paga caro pela má 
prestação de serviço, sendo importante uma decisão definitiva. Com relação ao crescente 
número de cães soltos pelas ruas desta cidade, alvo de denúncia de sua autoria, junto ao 
Ministério Público, disse que diminuiu a quantidade logo após a instauração de inquérito civil 
público, mas, já retomou aquela situação. Questionou se é impossível, ao pessoal da 
zoonose, entender que há apenas um animal no cio e os demais atrás, bastando tirar aquele 
primeiro de circulação, para minimizar o problema. Lamentou que, mais uma vez, recebeu 
denúncia sobre ataques de cães à pedestres, lhe causando inconformação pela falta de 
iniciativa do Poder Executivo. Citou outro problema que, mais uma vez, está sendo alvo de 
reclamação: a quantidade de pombos, nas unidades escolares, cujas providências já foram 
solicitadas, inclusive, porque o prato de merenda de uma criança foi alvo das fezes de um 
deles e todos devem conhecer os riscos que esta situação oferece à saúde. Informou que, 
nesta data, telefonou ao Setor de Zoonose, solicitando providências e, caso nada seja feito, 
enviará o caso ao Conselho Tutelar e Promotoria Pública, este na qualidade de tutor dos 
menores, porque não dá para continuar com esta situação de desrespeito com a população. 
Referindo-se às obras realizadas na Estrada da Petrobrás e lembrando que, no ano 
passado, quando em andamento, solicitou algumas providências do Poder Executivo com 
relação à empreiteira responsável, enfatizou que há legislação determinando que, até dois 
anos após a conclusão da obra, a empreiteira deve refazer os serviços que apresentarem 
problemas.  Acrescentou que, referida obra já apresenta inúmeros problemas por ser 
malfeita, pois, faltou canalização e outras medidas e,  se nada for feito,  levará o caso ao 
Ministério Público, porque se trata de um recurso de quase um milhão de reais. Comentou 
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que alguns comerciantes da Rua XV de Novembro lhe alertaram acerca da falta de luz 
sinalizadora da torre da Telefônica, por onde, diariamente, alguns helicópteros passam com 
vôos rasantes, expondo toda população dos arredores a sérios riscos, necessitando, 
portanto, de providências urgentes,  e  informou que, no dia seguinte a esta sessão, 
oficializaria a Prefeitura Municipal a respeito. Finalizando, o orador reportou-se às obras de 
recapeamento que vêm sendo realizadas na Rua Justino Cardoso de Siqueira, dizendo que 
há dois postes localizados no leito da rua e, atendendo a população, já solicitou à Empresa 
Bandeirante Energias do Brasil, para que aproveite a obra e faça o remanejamento destes 
para a calçada, minimizando os problemas de trânsito.  O VER. PEDRO DA FONSECA 
lamentou que, há muito, vem cobrando, sem sucesso, a colocação de redutor de 
velocidade, faixa de pedestres e outras medidas de segurança em frente as escolas 
municipais, como é o caso das unidades do Jardim Nídia. Quanto ao transporte coletivo, 
disse que Salesópolis não tem empresa, portanto, o mercado de trabalho é escasso, 
sujeitando seus moradores ao transporte que não atende a população à contento. Lamentou 
a situação que deixa todos os usuários indignados, contudo, enfatizou a importância de 
união de esforços para que os clamores sejam atendidos, pois, todos estão cansados de 
promessas. Ressaltou que os moradores de Salesópolis enfrentam vários problemas com o 
transporte coletivo, com a Empresa Bandeirante Energias do Brasil e outros, que perduram 
há muito, questionando se tudo isso é resultante do pequeno número de habitantes. 
Concordou com o Nobre Colega Vanderlon, quando propôs paralisar tudo para ver como 
serão resolvidos os problemas de concessão.  Registrou a nomeação do Padre Rosalvo 
Cordeiro de Lima a Bispo da Igreja Católica, parabenizando a festa comemorativa tanto na 
sua posse, em Mogi das Cruzes, como na sua primeira missa nesta cidade,  realizada no dia 
anterior a esta sessão,  em novo cargo,  e na festa posterior no Clube SACI.  Por fim, 
enfatizou a bonita e emocionante participação na missa do Coral, bem como do André e dos 
Vereadores, bem como  a participação dos funcionários desta Casa de Leis.  O VER. 
AGNALDO BUENO comunicou que,  no ano passado,  no cargo de Presidente deste 
Legislativo, esteve com os demais presidentes de Câmaras Municipais, em reunião da 
ACAT – Associação das Câmaras Municipais do Alto Tietê, com o Comandante da Polícia 
Militar, reivindicando melhorias na segurança pública, pauta comum e antiga desta Casa de 
Leis. Prosseguindo, disse que, após referida reunião, foi agendada pelo próprio 
Comandante, outra reunião em Mogi das Cruzes com Prefeitos e Vereadores da Região do 
Alto Tietê, onde vários membros desta Casa de Leis estiveram presentes, contudo, 
lamentou a ausência do Sr. Prefeito Municipal. Registrou a presença dos Prefeitos 
Municipais de Biritiba Mirim, Mogi das Cruzes, Guararema face à importância da pauta, mas, 
reiterou, o Prefeito de Salesópolis não foi. Ainda com relação à segurança, o orador também 
lamentou a situação do parquinho que se localiza ao lado da Creche Municipal, onde era 
muito freqüentado por crianças e seus pais e, atualmente, encontra-se no local,  jovens 
chorando e pais lamentando. Questionou se é tão difícil ao Poder Executivo enxergar que 
iluminação pública também é uma questão de segurança. Finalizando, disse que a “Avenida 
Nova”  encontra-se em pleno matagal e, também questionou se o Poder Executivo não vê a 
situação, lembrando que naquele local já aconteceu um grave acidente. Passando 
novamente a presidência a Sra. 1ª Secretária, Verª. Deise Aparecida Corrêa Duque, o VER. 
PAULO AROUCA SOBREIRA disse que as manifestações demonstram as conseqüências 
da falta de ação, não apenas do atual Prefeito, mas também dos anteriores, ressaltando que 
a situação atual é resultante de erros que persistiram e se agravaram de mandato a 
mandato, cujos governantes foram coniventes com as situações, e que esta Casa de Leis 
tem buscado soluções, enviando documentos ao Poder Executivo, cobrando ações, ou 
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iniciando processo judicial. Reportando-se à comentada situação dos professores de 
multiséries, reconheceu que o acúmulo de funções prejudica o ensino, contudo, lembrou 
que esta situação perdura há muito, portanto, acredita seja uma decisão de órgãos 
superiores e, embora não tenha aplicabilidade e prejudique a produtividade dos alunos, 
todos reconhecem o empenho dos professores e demais envolvidos na Área de Educação 
Municipal. Acrescentou que, apesar de todos estes problemas, constantemente, os 
estudantes salesopolenses são parabenizados por classificações de destaque na região, o 
que acredita, seja resultado do empenho e dedicação dos professores salesopolenses. 
Disse que ainda falta cobrar mais daqueles que planejam o futuro pedagógico do Estado, 
pois são eles que decidem e enviam as diretrizes para as Secretarias Municipais de 
Educação.  Enfatizou a necessidade de melhorar o apoio técnico às escolas rurais, ampliar 
o número de merendeiras e de professores e, embora isto signifique aumento na respectiva 
folha de pagamento, lembrou que a área de Educação é a que recebe mais recurso. Disse 
que é necessário distribuir melhor os recursos da área de educação, alertando que a 
conquista de recursos, através de emendas parlamentares, também é mais difícil para esta 
cidade, devido ao pequeno número de eleitores, que não elege sequer um deputado 
estadual ou federal e, desta forma, é necessário a união dos nove Vereadores. Ressaltou  
que, se o município contasse com maior número de representantes, talvez alguns 
problemas, que se arrastam há mais de trinta anos, fossem resolvidos, mas, atualmente, a 
força política ainda é pequena para cobrar ações, resultando apenas nas respostas de falta 
de verba. Por fim, disse que a reforma política equilibrará as cidades pequenas, de forma 
que serão eleitos os mais votados, portanto, espera seja uma solução para esta cidade que 
enfrenta inúmeras dificuldades face os impedimentos ambientais, situação que ainda se 
agrava com o monopólio das prestadoras de serviço, dificultando o caminho para os 
Vereadores, que sempre buscam esmolas, situações que o indignam porque sempre 
imaginou que alguns problemas seriam mais fáceis de resolver. Retomando a presidência, o 
Sr. Presidente em exercício concedeu a palavra, como Líder de Bancada (PT),  ao VER. 
AGNALDO BUENO que, também na condição de presidente do partido Partido dos 
Trabalhadores desta cidade, agradeceu todo trabalho realizado pelo Excelentíssimo 
Reverendíssimo Dom Rosalvo Cordeiro de Lima, durante os quatorze anos em que esteve à 
frente da Paróquia de Salesópolis. Também agradeceu ao Excelentíssimo Reverendíssimo 
Bispo Diocesano, Dom Airton José dos Santos, que acompanhou aquele Bispo local em 
toda sua trajetória, desde a sua nomeação até sua sagração. E finalizou parabenizando 
toda comunidade católica deste município, que esteve presente ao evento, ocorrido no 
último final de semana, alusivo à sagração de Dom Rosalvo.  Não havendo mais oradores 
inscritos,  o Sr. Presidente em exercício reiterou o convite aos Nobres Vereadores, para a 
reunião, com os membros da Comissão de Convênios do Município, agendada para dia 
trinta, quarta-feira, às quinze horas, nesta Casa de Leis, para prestação de contas do 
AVADAN e,  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 28 de Março de 2011. 
 
PRESIDENTE  EM EXERCÍCIO : 
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  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
04 de Abril de 2010.   
            


