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              ATA DA 5ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRI A DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 04 de Abril de 2011 - 3º Período da 15ª Legislatura. Aos 
quatro dias do mês de Abril do ano dois mil e onze, no edifício sede deste Poder Legislativo, 
realizou-se a Quinta 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 última sessão, 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: 
PROJETOS DE LEI Nºs 010 (Acrescenta o Parágrafo 3º ao Artigo 1º da Lei Nº 1621, de 
13.12.2010, e dá outras providências), de autoria do Ver. Sebastião Rodrigues de Campos 
Júnior – desps.: Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento; 
REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 015 – Enviar uma relação dos 
profissionais que lecionam fora da área central e recebem ajuda de custo para locomoção, 
com seus respectivos trajetos e valor, bem como informe quais estão nestas condições e 
não recebem esta ajuda de custo, com suas respectivas justificativas;  016 – Determinar ao 
setor competente, enviar documentos comprobatórios aos pagamentos de adicional noturno 
e horas-extras aos funcionários do Abrigo de Menores e, em caso negativo,  informar os 
motivos; 017 – Informar quais medidas serão adotadas na solução do problema relativo à 
falta de Merendeiras e Serventes nas unidades escolares municipais e,  se há intenção de 
revogar um Decreto acerca do assunto que, segundo informações, atenderá a solicitação da 
Sra. Secretária Municipal de Educação e pais de alunos; 018 – Informar o valor que será 
gasto com a implantação do PSF – Programa de Saúde da Família nesta cidade e qual será 
o primeiro bairro atendido, ambos do Ver. Claudinei José de Oliveira;  020 – Informar quais 
medidas vem adotando para regularizar o atendimento clínico com Psicóloga Municipal;  
019/11 – Solicitando ao Destacamento do Corpo de Bombeiros de Mogi das Cruzes, 
vistoriar as torres de telefonia instaladas nesta cidade e, através de laudo, apontar os 
pontos falhos na segurança de tais estruturas, para exigir dos responsáveis a imediata 
adequação dos itens faltantes, ambos do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes – desp.: 
Aprovados, encaminhe-se;  INDICAÇÕES Nºs:  045 – Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, 
determinar ao setor competente, avaliar e tomar as medidas necessárias para garantir as 
mínimas condições de tráfego em dois trechos da Estrada da Aparecida, Bairro Tietê Acima: 
o primeiro em frente ao prédio da antiga unidade escolar do bairro, e o segundo, próximo ao 
sítio do Sr. João; e 046/11 – Solicitando ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, agendar 
uma reunião com o Delegado Seccional, nesta Casa de Leis, convidando a participar desta, 
o Sr. Prefeito Municipal e Deputados que obtiveram maior número de votos nesta cidade, a 
fim de fortalecer os pedidos para manutenção do atendimento 24 horas por dia, e aumento 
do efetivo local na Delegacia de Polícia Civil, ambos do Ver. Claudinei José de Oliveira – 
desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente;  COMUNICADOS sobre a liberação de recursos 
financeiros:   do Ministério da Saúde:  no valor de R$ 4.077,09 – competência 02/2011 – 
Pagamento de Programa de Assistência Farmacêutica Básica – desps.:  Arquive-se, 
Plenário ciente. Terminada  a  leitura,  o  Sr. Presidente concedeu a  palavra  aos  Nobres 
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Edis inscritos.   O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA iniciou esclarecendo que seus 
trabalhos são apresentados em atenção à pedidos de funcionários públicos municipais e 
demais munícipes. Ato contínuo,  justificou oralmente seu Requerimento Nº 15,  dizendo 
que, segundo informações, alguns profissionais não recebem o benefício. Também justificou 
seu Requerimento Nº 16 e, referindo-se ao Requerimento Nº 17,  disse que esperará o 
retorno do Sr. Prefeito Municipal para verificar qual medida esta Casa de Leis pode adotar, 
pois, se tratar-se de Decreto bastará revogar e, se for Lei,  será necessário estudará para 
apresentar projeto modificando-a. Lembrou, contudo, que a Área de Educação dispõe do 
maior recurso da Administração, pois se somam aos vinte e cinco por cento da receita 
municipal, outros aproximados cinco milhões do FUNDEB.  Referindo-se ao Requerimento 
Nº 20, do Nobre Colega Vanderlon, o orador disse que também recebeu reclamação acerca 
da falta de vagas para atendimento com a Psicóloga, portanto, em seu Requerimento Nº 18, 
questiona o valor que será gasto para implantação do PSF – Programa de Saúde da 
Família, neste município, pois, entende que será necessário, antes,  avaliar a política pública 
do município, a fim de definir o que é viável e o que é satisfatório entre um e outro. Lembrou 
que a Santa Casa local vem perdendo médicos, há falta de espaço físico nas unidades de 
saúde, assim como o horário de atendimento que se pretendia estender não aconteceu,  
demonstrando a necessidade de verificar qual realmente será melhor para a população, 
avaliando seu custo-benefício. Acrescentou que, em cidades vizinhas, o PSF foi implantado, 
mas,  é muito importante verificar se realmente atendeu a necessidade da população, para 
evitar que se “desvista um santo para vestir outro”. Também alertou que, sendo implantado 
o PSF, ao passar pelo médico,  o paciente será encaminhado a um especialista,  entretanto, 
é este profissional que está se escasseando no município. Dirigindo-se ao Sr Presidente, 
disse que apresentou a Indicação Nº 46, a fim de unir esforços para cobrar melhor atenção 
a esta cidade, pois, há publicação em jornal regional, acerca da intenção de fechar as portas 
da Delegacia Civil de algumas cidades, inclusive a local, no período noturno e nos finais de 
semana. Lembrou que, em ocorrendo tal fechamento, a  população enfrentará novo 
transtorno, pois terá que se locomover à cidade vizinha para os serviços que necessitar, 
portanto, antes do fechamento, sugere a organização de comissão para evitar que, em 
futuro breve tenham que lutar pela reabertura. Por fim,  justificou oralmente sua Indicação 
Nº 45, enfatizando que, mais uma vez, espera seja atendido o anseio da comunidade. O 
SR. PRESIDENTE disse que conversará com o Delegado local para que juntos encontrem a 
melhor data para agendar a reunião com o Delegado Seccional e, comunicará os Nobres 
Pares para que convidem os deputados dos seus partidos e juntos busquem a solução dos 
problemas para colher frutos para este município. Retomando a ordem de inscrição, 
concedeu a palavra ao VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES iniciou declarando seu 
apoio à Indicação Nº 45, do Nobre Colega Claudinei, acrescentando que, no último final de 
semana, os moradores do Bairro Tietê Acima se reuniram em mutirão e fizeram a limpeza 
das margens das estradas, portanto, espera que, como parceira da Administração 
Municipal, esta comunidade receba atenção especial. Reportando-se ao Requerimento Nº 
16 do mesmo autor, o orador disse que as Merendeiras também não recebem o Adicional 
de Insalubridade, portanto, necessário se faz defender este direito previsto em legislação 
pertinente. Justificando oralmente seu Requerimento Nº 20, o orador disse que muitos pais 
o procuram reclamando a interrupção do tratamento de seus filhos com a Psicóloga do 
município. Para tentar minimizar o problema, procurou a Psicóloga da Santa Casa local, 
mas, a fila de espera é muito longa e vem gerando vários problemas, tanto que, alguns já 
estão pagando por atendimento particular. Informou que, segundo a Secretaria Municipal de 
Saúde,  basta que a Secretária Municipal solicite a contratação de tal profissional ao Sr. 
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Prefeito Municipal, o que parece seja um problema de fácil solução. Finalizando, justificou 
seu Requerimento Nº 19, informando que vários moradores solicitam a vistoria das torres 
porque as luzes de quatro, das cinco existentes no município, encontram-se apagadas, 
afetando a segurança quando da passagem próxima de aeronaves.  Não havendo mais 
oradores inscritos, o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA e, solicitou a Sra. 1ª. 
Secretária que procedesse a leitura do Requerimento de Urgência Especial Nº 002/11 e, em 
seguida, submeteu-o à única votação, o qual foi aprovado por unanimidade. Aprovada a 
urgência especial, o Sr. Presidente solicitou a Sra. 1ª. Secretária que procedesse a leitura 
dos Pareceres CJR Nº 010, COSPES Nº 002 e CFO Nº 007/11, todos recomendando a 
aprovação do PROJETO DE LEI Nº 09/11 (Altera a redação do Artigo 27 “caput” e Inciso I 
da Lei Nº 1.592/2009, e dá outras providências), de autoria do Poder Executivo. Terminada 
a leitura, o Sr. Presidente colocou a matéria à discussão.  O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE 
OLIVEIRA disse que a deliberação deste projeto, nesta data, é mérito desta Casa de Leis, 
resultado dos esforços,  desde os funcionários, até o Presidente e Vereadores, pois, é mais 
um daqueles, que o Poder Executivo encaminha de forma inadequada. Disse que, há muito, 
os Vereadores têm reclamado os problemas e, neste caso, não foi diferente, não fosse o 
empenho do Presidente, Diretora e Assessores deste Legislativo, além dos Vereadores que 
correram para analisá-lo, passaria mais uma semana nesta Casa de Leis. Reiterou que esta 
situação, novamente é culpa da Administração que, até esta data, não aprendeu a respeitar 
a forma de elaboração de um projeto, especialmente em caso importante como este que, 
contou com um abaixo-assinado de mais de setenta professores. Disse que o projeto veio 
errado da primeira vez, o caso foi comunicado ao autor que, novamente, encaminhou 
errado, faltando dados e, voltou novamente para chegar correto, há poucos minutos do 
início desta sessão.  Lamentou que, todo projeto que vise favorecer funcionários ou a 
comunidade, garantindo-lhe bem estar, parece que não há boa vontade da Administração 
Municipal, entretanto, finalizou o orador, esta Casa de Leis não mediu esforços para 
deliberá-lo nesta data.  Ninguém mais se manifestando, foi a referida matéria submetida à 
votação, sendo aprovada por unanimidade.  Prosseguindo com a Ordem do Dia e, conforme 
pauta anunciada na sessão anterior,  colocou em única discussão o PROJETO DE 
RESOLUÇÃO Nº 001/11 (Altera o Artigo 4º da Resolução Nº 444/2010 e dá outras 
providências), de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal. O VER. CLAUDINEI JOSÉ 
DE OLIVEIRA,  na qualidade de Presidente da Comissão Especial de Emenda e Reforma 
da LOMS, esclareceu que este projeto solicita dilação de prazo para a comissão, 
esclarecendo que, na tarde desta data, foram concluídos os trabalhos, mas, ainda será 
necessário preparar a audiência pública, que está prevista para a próxima “quinta-feira de 
mês” e então concluir o trabalho para deliberação deste Legislativo. Ninguém mais se 
manifestando, foi a referida matéria submetida à votação, sendo também aprovada por 
unanimidade.  Não havendo mais pauta 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. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA 
iniciou parabenizando os atletas salesopolenses que participaram do 1º Circuito de Rua do 
Município de Biritiba Mirim, num percurso de seis quilômetros,  conseguindo as seguintes 
classificações: “1º Lugar – Osvaldinho da Parabólica, 3º Lugar – Ricardo Mazeti, 4º Lugar – 
René Vicente Vila Nova, 5º Lugar – Mário César Vila Nova, e 8º Lugar – Robson Felipe 
Nepomuceno de Souza”, portanto, é o resultado dos atletas salesopolenses que fazem 
bonito na região. Disse que este resultado incentiva a idéia do orador e do Nobre Par Sérgio 
Feliciano, de lançar um desafio para ver quem vencerá o “Osvaldinho da Parabólica”,  pois 
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ele tem vencido todas as corridas realizadas  nas vizinhanças. Disse que o Nobre Colega 
Vanderlon lutou tanto para conseguir a construção da quadra do Bairro Totozinho Cardoso, 
mas, neste final de semana, passou pelo local e constatou que as luzes estavam apagadas. 
Contudo, segundo informações, o relógio de energia foi retirado, o que é lamentável pois, o 
recurso relativo à obra é do exercício de 2008, entretanto, a obra só foi realizado neste ano 
de 2011 e, ainda assim, já está sem iluminação. Lembrou que no último dia trinta de março 
foi comemorado o Dia da Juventude e, para evitar que as drogas tomem conta das famílias 
salesopolenses, é necessária muita atenção aos jovens, oferecendo opções para ocupar o 
tempo. Disse que não se vê política pública voltada aos jovens desta cidade, tanto que os 
poucos espaços disponíveis não estão adequados para atender a demanda. Informou que 
recebeu,  do Poder Executivo,  respostas aos seus questionamentos acerca das obras que 
vêm sendo realizadas neste município, com recursos do DADE ou dos Governos Estadual e 
Federal, as quais comentaria. Ato contínuo, disse que alguns projetos de pavimentação e 
recapeamento, referem-se a contratos firmados em 2008 e, somente agora em 2011, o 
recurso pertinente está sendo liberado e a obra em andamento. Registrou como exemplo 
das obras da Rua Justino Cardoso de Siqueira e travessa de mesmo nome, Ruas Padre 
Anchieta, da Caixa D’Água, Campos Sales e travessa de mesmo nome, além das obras da 
quadra acima comentada, da revitalização do Parque da Nascente e Estrada da Petrobras. 
Embora os projetos não tenham sido encaminhados junto ao citado ofício, o orador disse 
que a COSPES analisará as planilhas e adotar as medidas acerca dos valores, alvo de 
questionamentos da população, bem como questionam porque os recursos do DADE de 
2008 e 2009 estão sendo aplicados juntos, somente agora em 2011. Acrescentou ainda o 
questionamento acerca do por quê o recurso do DADE, que deve ser utilizado para 
embelezamento, foi aplicado na Praça do Cemitério. Comentou que, segundo informações, 
há um abaixo-assinado de estudantes, contrários ao corte das árvores da Avenida Antonio 
Paulino de Miranda (em frente a duas unidades escolares), esperando seja verdadeiro, pois 
acredita na força dos estudantes e apóia que exerçam a cidadania. Agradeceu o Sr. 
Presidente que, atendendo seu pedido, agendou reunião entre os membros desta Casa de 
Leis e os da Comissão de Convênios da Prefeitura Municipal, realizada na última quarta-
feira, na Casa da Agricultura, cuja pauta foi o recurso no valor de dois milhões para 
aplicação nas estradas rurais. Acrescentou que, na oportunidade, questionou se o valor total 
havia sido utilizado, tendo em vista a existência de várias estradas ainda sem qualquer 
beneficiamento, alvo de reclamações. Informou que, naquela oportunidade, os membros da 
referida comissão informaram que as obras foram realizadas e concluídas, portanto, 
concluiu o orador, os dois milhões já foram embora. Entretanto, notou e se surpreendeu, 
assim como os demais Pares, que foi gasto um alto valor com “bota fora”, ou seja, 
encaminhamento do material inservível para a obra, sem adotar medidas para conter as 
águas pluviais que correm pelo leito da estrada e prejudica o tráfego. Informou que está 
lançando um informativo para população a fim de dar conhecimento do valor da metragem 
das obras realizadas na estrada rural,  levantamento feito através dos dados constantes no 
documento oficial enviado pela própria Prefeitura Municipal. Quanto às demais obras, disse 
que continuará debatendo cada caso junto aos demais membros da COSPES – Comissão 
de obras, Serviço Público, Educação e Saúde. Dirigindo-se ao Sr. Presidente, sugeriu-lhe 
agendar reunião com representantes da CODASP, a fim de esclarecerem por quê  a obra da 
Nascente do Rio Tietê está demorando tanto, e qual a empresa responsável, pois, há 
comentários de que já está na terceira empresa subempreitada, senão, todos lutam para 
“conquistar recursos e o dinheiro vai embora”. Lembrando que, na sessão anterior, o Nobre 
Colega Pedro, apresentou uma proposição dispondo sobre o esgoto que corre à céu aberto 
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próximo à Avenida Professor Adhemar Bolina e, levantando a situação, constatou que há 
um terreno próximo, mas seu proprietário não autoriza a passagem de rede para solucionar 
o problema. Acrescentou que este não é um problema da Sabesp, mas, da Municipalidade, 
contudo, lembrou que há legislação em vigor acerca das margens de rios e córregos, 
portanto, finalizando sugerindo à Prefeitura Municipal buscar autorização do proprietário 
com apoio desta lei, ou ainda, se necessário, fazer a devida desapropriação.  O VER. 
VANDELON OLIVEIRA GOMES iniciou referindo-se à reunião realizada com membros da 
Comissão de Convênios da Prefeitura Municipal, dizendo que, até mesmo a representante 
do Sr. Prefeito Municipal solicitou a apresentação de sugestões, portanto, registrou que, em 
todo trabalho feito, se não for complementado com saídas de água, serão um milhão 
novecentos e dezessete mil reais, haja vista que o restante, no valor de oitenta e três mil 
reais, foi aplicado na ponte do Córrego Padre Manoel. Acrescentou que, tanto Vereadores 
quanto munícipes já perceberam nas obras realizadas que, com a enxurrada, as pedras são 
arrastadas e, em breve, os problemas retornaram. Registrou a presença de representantes 
da Empresa de Transportes Júlio Simões, no plenário desta sessão, lembrando que, na 
semana passada, os serviços prestados no transporte coletivo intermunicipal pela empresa 
foi bastante criticado. Acrescentou ainda que, tem ouvido bastante dos usuários, que os 
Vereadores não tomam atitude mais drástica com relação ao mau serviço, porque não 
utilizam os ônibus, apenas o veículo oficial. O orador registrou que utiliza sim, contudo, não 
em horário de pico, mas, reconhece que os usuários passam por situação difícil de 
superlotação, além de quebra e outros problemas. Lamentou que, diante deste e de outros 
problemas com grandes concessionárias, os pequenos municípios,  dada a baixa 
representatividade eleitoral,  não têm mais à quem recorrer, pois não são valorizados nem 
pela Justiça, nem pela Polícia. Disse ainda que outras grandes concessionárias devem ser 
convidadas para reunião, a fim de que se mostrem a elas, as dificuldades enfrentadas pela 
população, pois, com relação ao transporte coletivo, já sentiu na pele, numa só viagem,  a 
superlotação e alta velocidade, este último, por que o motorista tinha horário para chegar 
nesta cidade,  problema que se multiplica com a quebra de algum carro. Registrou que os 
usuários têm como conseqüência, problemas na área de saúde, pois perdem horários para 
exames e consultas, assim como perdem ou são advertidos no emprego por chegarem 
atrasados. Aproveitando a presença dos representantes da empresa Júlio Simões, dirigiu-se 
a eles e disse que a situação é caótica, fazendo-o acreditar que será necessário convidar os 
diretores da empresa para viajarem juntos e ver a dificultada enfrentada pelos usuários. 
Disse que, atualmente, considera a Empresa Júlio Simões em processo igual à então 
Empresa Santa Maria, com os mesmos problemas já citados, entretanto, os Vereadores e 
Prefeito de Salesópolis dependem de um “padrinho muito forte” para conseguirem marcar 
reunião na EMTU – Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos. Por fim, disse que, 
para este município brigar por algum benefício das empresas de grande porte, seus 
representantes têm que “pular miudinho”,  senão, a população continuará passando pelos 
mesmos apuros.   O SR. PRESIDENTE reportou-se à manifestação do último orador, 
esclarecendo que os representantes da empresa Júlio Simões, presentes no plenário, 
ficaram após o término da sessão para ouvir os reclamos dos Vereadores. Acrescentou que 
ainda assim, pretende agendar uma reunião oficial para resolver os problemas dos ônibus e 
também das vans, estas últimas, alvo de inúmeras reclamações. Informou que já conta com 
“um contato forte”  dentro da EMTU e, em breve, apresentará documentos acerca dos 
problemas àquela empresa. Considerou super interessante a colocação do Nobre Colega 
Claudinei, acerca da política pública de segurança e,  informou que, em uma reunião em 
Mogi das Cruzes,  o Comandante Geral da Polícia Militar, reconhecendo a dificuldade do 
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Alto Tietê com relação ao contingente, disse que alguns concursos estão em andamento e 
pretende, até o final, melhorar a situação de alguns municípios. Em resposta a uma 
solicitação do Nobre Colega Agnaldo,  o Comando da Polícia “bate na mesma tecla da falta 
de estatística”. Lamentou a justificativa, mas, enfatizou que a população tem que formar a 
estatística, ou seja, se tem problema com Telefonia, deve reclamar para ANATEL, com 
energia elétrica, para ANEEL, e assim por diante. Lembrou que, em reunião com 
representantes da EMTU, seus representantes demonstraram que não há reclamação 
através das estatísticas, ou seja, os usuários não utilizam o  0800 para suas reclamações. 
Sendo assim, sugeriu aos Nobres Pares fazer o que o Comandante da Polícia Militar 
sugeriu,  através de parceria com algumas empresas, divulgar a linha telefônica 181, de 
denúncia anônima, neste município. Ressaltou que esta parceria é importante, porque o 
município enfrenta vários problemas na área de segurança, como é o caso do aumento de 
drogas. Registrou que, na última sexta-feira, não pode participar de uma reunião realizada 
nesta cidade, sobre os problemas de segurança local, contudo, antes de seguir para o outro 
compromisso que tinha,  no mesmo horário,  comentou com um dos representantes do 
Conselho Tutelar, a importância de fazer a propaganda do “Disk-Denúncia 181” neste 
município, além do transporte escolar, a fim de trazer a comunidade próxima da polícia. 
Dirigindo-se à Secretária Municipal de Educação, também presente do plenário desta 
sessão, sugeriu estender esta divulgação nas escolas, através de bilhete, assim como 
divulgar referido contato junto às comunidades religiosas, objetivando melhorar a segurança 
local. Disse que esta é uma alternativa, pois, há anos, esta Casa de Leis vem realizando 
reuniões com o Comando da Polícia Militar e Delegacia Seccional da Polícia Civil, 
solicitando aumento do contingente e de viatura, mas, a resposta, é sempre a mesma, falta 
de estatística, portanto, deve-se utilizar mais a denúncia. Também disse que há um 
aumento no uso de drogas, problema enfrentando em diversos municípios, contudo, a 
comunidade local deve se unir e tomar providências porque, do contrário, chegará uma hora 
que não mais se conseguirá a prevenção.  Por fim, retomou sobre os problemas da 
Empresa Júlio Simões, enfatizando a necessidade da participação dos usuários na reunião, 
a fim de que a empresa perceba que o clamor é grande, haja vista que, todo dia, há 
reclamação, portanto, se for necessário, os Vereadores viajarão de ônibus, ainda que dia 
sim dia não, para registrar os fatos. Retomando a ordem de inscrição, concedeu a palavra 
ao VER. PAULO AROUCA SOBREIRA  que iniciou reportando-se às prestadoras de serviço 
nesta cidade, seja Telefônica S/A, Empresa Bandeirante de Energias do Brasil, 
Transportadora Júlio Simões, EMTU, todas alvo de reclamações e comentários nesta Casa 
de Leis, desde o primeiro ano desta gestão, acreditando sejam casos mais antigos, de 
gestões anteriores. Lembrou que, após reuniões com representantes da Empresa Júlio 
Simões houve algumas correções, entretanto, não entende, porque foi alterado o itinerário 
na área central de Mogi das Cruzes, dos coletivos intermunicipais que atendem esta cidade,  
prejudicando totalmente os usuários salesopolenses e biritibanos, que pagam pelo 
transporte, sem serem consultados sobre a mudança ou qualquer esclarecimento, seja 
através de audiência pública ou outra forma, a fim de melhor atender a todos.  Disse que 
esta alteração vai criar transtornos e atrasos na vida profissional e familiar dos usuários, 
portanto, faltou um estudo sobre as conseqüências aos usuários, e não apenas considerar 
os interesses econômicos. Disse que se for juntar as reivindicações que os Vereadores 
recebem nesta Casa de Leis, acerca de problemas com as prestadoras de serviço nesta 
cidade,  formaria uma bíblia.  Acrescentou ainda,  que há usuários desta cidade que conta 
com onze números de protocolo da mesma reclamação, sem atendimento, contudo, se o 
usuário deixar de pagar a conta, seu nome é encaminhado para o SPC – Serviço de 
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Proteção ao Crédito. Enfatizou que as prestadoras de serviço são mantidas pelo 
atendimento funcional, portanto, devem melhorá-lo, já que os Vereadores estão 
encaminhando as proposições em atenção aos pedidos dos munícipes. Espera que haja 
bom entendimento acerca do itinerário do transporte, respeito aos limites de velocidade e 
superlotação no transporte coletivo, seja por ônibus ou van, lembrando que as suplicas dos 
Vereadores refletem a dos usuários. Concluiu solicitando ao Sr. Presidente, que agende a 
reunião com a maior urgência, bem como encaminhe um documento oficial deste 
Legislativo,  expondo todas as exigências dos usuários salesopolenses que contam apenas 
com uma prestadora de serviço, haja vista o monopólio do serviço. Registrou a antiga 
necessidade de contratar um médico trabalhista para atender neste município, pois, no 
passado eram realizados exames de acuidade visual e auditiva, além da definição de 
insalubridade, contudo, o levantamento não foi concluído, devendo ser retomado, antes que 
a situação fique insuportável. Por fim, lembrou que, no seu primeiro ano de mandato, foi 
realizada uma reunião, com todas as autoridades no município, para discutir os problemas 
de segurança nesta cidade, entretanto, até o momento, não houve retorno, nem percentual 
de melhoria, embora haja aumento no uso de drogas e casos criminais, necessitando de 
nova reunião, ainda que seja, com o Secretário Estadual de Segurança Pública. O VER. 
PEDRO DA FONSECA disse que,  mais uma vez,  os Vereadores apresentam problemas 
relativos à prestação de serviço, sem sucesso,  demonstrando a falta de pulso firme do Sr. 
Prefeito Municipal junto às empresas que só prometem melhorias,  mas,  não cumpre. Disse 
que na Estrada da Petrobrás foi gasta uma verba no valor de dois milhões de reais, 
entretanto, em reunião com membros da Comissão de Licitação da Municipalidade, seus 
membros confessaram não estarem capacitados para receber verbas para investir no 
município. Lamentou ouvir tal condição e, embora seja de responsabilidade dos Vereadores 
fiscalizarem as obras, mas, cabe ao Poder Executivo resolver os problemas, o que não se 
tem visto. Isto gera reclamações aos Vereadores, críticas de que não vêem os problemas, 
contudo, o Chefe do Poder Executivo é quem deve impor regras e atuar com “punho forte”, 
como é o caso do esgoto que corre à céu aberto na área central. Quanto às obras que vêm 
sendo realizadas na Rua XV de Novembro, disse desconhecer se se trata de obra particular 
ou pública,  haja vista que está desbarrancando a casa de um morador,  mas, não se vê 
atuação da Fiscalização Municipal ou Defesa Civil. Aproveitando a presença dos 
representantes da Empresa de Transportes Júlio Simões, no plenário desta sessão, disse 
que o Nobre Colega Vanderlon, há muito, vem solicitando incluir o Bairro Fartura no 
itinerário do transporte coletivo intermunicipal e, até o momento, nenhuma mudança se 
verifica neste sentido. Lamentou esta negativa, sob a alegação de custos e impossibilidade, 
contudo, para mudar o itinerário na cidade de Mogi das Cruzes, ninguém questionou os 
usuários salesopolenses, portanto, fazem o que querem, enquanto o Chefe do Poder 
Executivo não está fazendo nada para resolver os problemas do transporte coletivo. 
Finalizando dirigiu-se ao Nobre Par Vanderlon, dizendo que, diante dos fatos,  os munícipes 
terão voz  somente através dos Vereadores, aos quais cabe se fazerem ouvir pelas 
empresas.  O VER. SÉRGIO APARECIDO FELICIANO DE SÁ disse que, como sempre, 
usou a tribuna desta Casa de Leis para criticar a chamada “curva da morte” do Distrito dos 
Remédios, mas, desta vez, vem registrar sua gratidão ao Engenheiro Rodrigo do DER – 
Departamento de Estradas e Rodagem, por determinar a colocação de  tachões e 
sonorizadores,  objetivando a diminuição da velocidade dos veículos. Aproveitou e registrou 
seu pedido para que sejam tomadas as medidas na curva localizada em frente à Escola 
Estadual Vereadores Elisiário Pinto de Morais. Disse que, ao contrário da outra, onde 
presenciou vários acidentes, nesta última ainda não ocorreu nenhum acidente grave, 



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

DE SALESÓPOLISDE SALESÓPOLISDE SALESÓPOLISDE SALESÓPOLIS    
Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - Salesópolis/SP 

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

 

continuação da Ata da 5ª Sessão Ordinária, realizada  em 04 de abril de 2011                          FL. 8 
 

 

 

todavia, não se deve esperar, mas, atuar na prevenção. Também parabenizou o atleta 
“Osvaldinho da parabólica”, pela conquista, enfatizando que ele é pouco reconhecido na 
cidade, merecendo o olhar atento do Secretário Municipal de Esportes, pois, está levando o 
nome da cidade para as competições em que participa.  A VERª. DEISE APARECIDA 
CORRÊA DUQUE também parabenizou os atletas representantes do município de 
Salesópolis e, em seguida, dirigiu-se aos representantes da Empresa de Transportes Júlio 
Simões, presentes no plenário, dizendo que, além dos munícipes usuários, tem sua mãe, de 
oitenta anos de idade, que viaja, diariamente, para Mogi das Cruzes, sofrendo os problemas 
já expostos. Relatou que, no último sábado, levou sua filha, que trabalha em Mogi das 
Cruzes,  às quatro horas da madrugada, para o ponto de ônibus, pois, ela já perdeu os 
bônus do banco de horas, de tantos atrasos no transporte. Acrescentou que ela também foi 
alertada que, mais um atraso, seria motivo de expedição de carta de advertência. Disse que, 
caso necessário, ela mesma poderá levar sua filha ao trabalho de carro, mas, questionou, 
como fica a situação daqueles que não podem, será perderão seu dia de trabalho ou até 
mesmo seu emprego. Enfatizou que este é seu segundo mandato como Vereadora, e se há 
algo a ser elogiado, há muito de ruim para ser criticado, disse que “é como um doce, dão um 
chocolate e depois você vêm com um pirulito, o que é melhor?  É o chocolate, mas, só que 
a gente não consegue nem abrir o chocolate, quando a gente vai abrir, a gente já ta com 
aquele pirulito usado e, se duvidar, só o palito”. Prosseguiu enfatizando que a situação é 
vergonhosa e, discordou da sugestão de um Vereador,  para que viajem no ônibus, pois, se 
os Vereadores estão representando os usuários do transporte coletivo, devem acreditar nos 
seus depoimentos e considerar que, todos os dias há reclamações acerca do transporte e, 
embora não estejam transportando animais, os quais contam com seus protetores,  não se 
trata de animais, são pessoas, algumas que já tiveram que sair do serviço porque, embora 
saísse do serviço às quinze horas, em Mogi das Cruzes, não conseguia chegar à tempo 
para pegar seu filho na Creche Municipal desta cidade,  que fecha às dezessete horas, 
portanto, uma demora vergonhosa. Disse que não adianta mais uma reunião com os 
representantes que estavam no plenário, será necessária agendar uma reunião que conte 
com a presença de usuários, pois, ao contrário do que acontece em São Paulo,  onde 
queimam ônibus e acabam com tudo,  o povo salesopolense é educado e está de cabeça 
erguida, suportando tantos problemas, mas, por isso, quer que exponham pessoalmente 
seus sofrimentos aos dirigentes da empresa prestadora dos serviços de transporte. 
Lembrou que, na gestão anterior, uma reunião aconteceu nesta Casa de Leis e contou com 
alguns poucos usuários, mas, desta vez, é necessário que o povo fale da situação 
vergonhosa dos ônibus que quebram e outros problemas. Lamentou que, outro dia, não teve 
o ônibus em certo horário porque o motorista não compareceu, entretanto, a oradora 
questionou, como isso pode acontecer, tem que ter qualidade, pois os usuários pagam pelos 
serviços já que o dono da empresa reuniu a frota graças aos usuários. Por fim, solicitou a 
reunião com representantes da Empresa Júlio Simões, mas, reiterou que os usuários devem 
ser convidados para dar seus depoimentos, pois já conhecem os carros, com seus números, 
quem são os motoristas e tudo mais, de tantos problemas que ocorrem. Não havendo mais 
oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE enfatizou que os principais interessados nesta 
reunião são os usuários, portanto, concorda que devam ser convidados a participar. 
Dirigindo-se ao Nobre Colega Vanderlon, lembrou que, em reunião com representantes da 
Empresa Júlio Simões, solicitando a inclusão do Bairro Fartura no itinerário do transporte 
intermunicipal, em momento nenhum disse que não faria, apenas reclamou as condições da 
rua, naquela oportunidade, portanto, acredita que, após o asfaltamento das ruas do bairro, a 
solicitação pode ser retomada. Concluiu dizendo que, em breve as obras em frente ao 
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Supermercado Okamura devem ser concluídas, reforçando ainda o pedido em benefício da 
população.  Antes de encerrar a sessão, concedeu a palavra, como Líder de Bancada, aos 
VERs. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA (PR) informou que, no dia seguinte a esta sessão, 
estaria na Assembléia Legislativa em São Paulo, solicitando ao Deputado da liderança do 
seu partido e outros,  porque a situação do transporte coletivo com a Empresa Júlio Simões, 
Bandeirante Energias do Brasil e Polícia Civil, não podem mais continuar como estão. 
Comentou que já passou os problemas via documento e estava aguardando a implantação 
da Frente Parlamentar no Vale do Paraíba, a fim de buscar apoio, haja vista que, tentando 
apenas no município os problemas não estão sendo resolvidos, em prejuízo dos usuários 
salesopolenses que vão trabalhar e estudar em Mogi das Cruzes.  Disse que não precisa 
mais colocar os problemas no papel, bastando querer vê-los, motivo pelo qual está se 
unindo aos Vereadores da cidade vizinha de Biritiba Mirim, para unir forças e aliar-se aos 
deputados mais votados neste município, para evitar que se mantenha a situação atual.  Por 
fim, dirigiu-se ao Sr. Presidente,  sugerindo trazer também para as reuniões que serão 
agendadas, representantes dos órgãos fiscalizadores e população para que vejam quem 
está lutando e o que será solucionado. Também como Líder de Bancada, o VANDERLON 
OLIVEIRA GOMES (PTB) disse que também levaria à São Paulo levando algumas das 
reivindicações debatidas nesta noite. Quanto a inclusão do Bairro Fartura no trajeto do 
transporte coletivo intermunicipal, lembrou recuou no seu pedido porque lhe foi colocada a 
necessidade de aumentar o custo da passagem, complicando para a população. Entretanto, 
lembrou que neste caso aumentaria o custo da passagem, mas, conforme a manifestação 
do Nobre Colega Pedro, questiona também se de fato fosse alterado o percurso na cidade 
de Mogi das Cruzes,  reduzindo o percurso, também reduziria o valor da passagem, o que 
garante que não seria reduzido. Declarou-se também chateado, por considerar que os 
Vereadores devem fazer um trabalho com relação às vans, lutar com a EMTU para que 
mude a situação, ou seja, os ônibus se mantenham no ponto inicial e final atual e as vans 
passem pelo Bairro Fartura,  favorecendo a população local. Disse que o município está 
crescendo, mas, a prestação de serviço não mudou, enfatizando a necessidade de adequar 
os serviços a atual realidade. Por fim, declarou que reapresentará o pedido para inclusão do 
Bairro Fartura no itinerário do transporte coletivo, com a sugestão ora registrada e, embora 
reconheça que sua luta “é com peixe grande”, tentará porque acredita seja esta a melhor 
alternativa, a ser omisso diante dos problemas. Nada mais havendo a tratar, o Sr. 
Presidente 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 04 de Abril de 2011. 
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