
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 

 

 

 

 

              ATA DA 11ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁR IA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 16 de Maio de 2011 - 3º Período da 15ª Legislatura. Aos 
dezesseis dias do mês de Maio do ano dois mil e onze, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Décima Primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Salesópolis sob a presidência do Vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior e 
secretariada pelos Edis Deise Aparecida Corrêa Duque – 1ª Secretária, e Sérgio Aparecido 
Feliciano de Sá – 2º Secretário.  Às dezenove horas,  horário regimental, o Sr. 2º Secretário 
procedeu a verificação da presença, constatando-se a presença unânime dos membros 
desta Casa.  Havendo número legal,  o Sr. Presidente  declarou aberta a sessão. Neste 
momento, o Ver. Vanderlon Oliveira Gomes requereu um minuto de silêncio pelo 
passamento do Sr. João Manoel Ferreira de Sousa, popularmente conhecido por “João 
Português”, sepultado no dia anterior a esta sessão, o qual foi imediatamente deferido. 
Retomados os trabalhos, o Sr. Presidente 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.  Em seguida,  
solicitou a Sra. 1ª Secretária que procedesse a leitura das matérias do EXPEDIENTE que 
constou do seguinte, com seus respectivos despachos:  REQUERIMENTOS solicitando ao 
Sr. Prefeito Municipal Nºs:  057 – Informar a atual situação do Convênio Nº 058311, 
resultante do recurso, no valor de R$ 350.000,00,  conquistados pelo Deputado José 
Mentor;  se já foi empenhado e liberado tal recurso, em que será utilizado e se há previsão 
de pintura das lombadas e construção de novas em pontos solicitados pela população, 
como por exemplo, na Avenida Professor Adhemar Bolina, especialmente, no trecho entre a 
Praça do Peão e a EMEI Profª. Maria Aparecida Freire de Faria, do Ver. Pedro da Fonseca; 
058 – Determinar ao setor competente, revisar a situação dos alvarás de funcionamento de 
todos os depósitos e comércios de madeira localizados no perímetro urbano desta cidade, 
informando,  individualmente, se estão em situação regular ou não, e nos enviando cópia 
comprobatória de cada um, do Ver. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior;  059 – Informar 
se já existe recurso para pavimentação da Rua Sebastião Soares Leite, em caso positivo, 
quando iniciará a obra, e em caso negativo, informar o motivo, do Ver. Claudinei José de 
Oliveira;  e 060/11 – Informar o valor das despesas mensais da Municipalidade com o lixo 
sólido (coleta, funcionários, transporte), levado para o aterro sanitário, e o montante 
coletado mensalmente; bem como informar o tipo de subsídio e montante arcado pela 
Administração Municipal em prol de incentivo e aumento da coleta seletiva,  se existe estudo 
técnico/econômico no âmbito da atual Administração, visando ampliar a coleta seletiva, e o 
montante cobrado dos munícipes, à título de coleta de lixo, do Ver. Vanderlon Oliveira 
Gomes – desps.: Aprovados, encaminhe-se;  MOÇÃO Nº 005/11  – DE APOIO à instituição 
do PARLAMENTO METROPOLITANO DA GRANDE SÃO PAULO (PARLAMET), 
oficializada no último dia 09 de maio de 2011, firmando um termo de cooperação técnica 
administrativa e política ente as Câmaras Municipais das cidades que integram a Região 
Metropolitana da Grande São Paulo, com o objetivo primordial de fazer com que essas 
Casas busquem soluções conjuntas para problemas comuns, do Ver. Sebastião Rodrigues 
de Campos Júnior e outros – desp.: Aprovada, encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao 
Sr. Prefeito Municipal Nºs:  072 – Determinar ao setor competente, realizar a poda das 
árvores localizadas na altura do Nº 66 da Estrada dos Fonsecas, em frente ao sítio do Sr. 
João Japonês, Bairro do Serrote, dos Vers. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá e Angelino 
Rodrigues;  073 – Determinar a adoção de medidas, visando a regularização do trânsito na 
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Avenida Professor Adhemar Bolina, entre o Trevo do Expedicionário/Fonte Luminosa até a 
sede da Horizonte Comércio de Madeiras, permitindo o estacionamento apenas do lado 
esquerdo, no sentido centro-bairro, do Ver. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior;  074 – 
Determinar ao setor competente, adotar as medidas necessárias, visando transferir o 
embarque e desembarque do transporte escolar das unidades do Jardim Nídia para o 
terreno da Municipalidade, denominado "Franciscão";  075 – Tomar as medidas cabíveis, 
ainda no decorrer deste mês, com relação à segurança no trânsito, devido à falta de 
marcação no solo, ou seja, faixa de pedestres e pintura das lombadas, bem como de placa 
de sinalização; 076 – Determinar ao setor competente, realizar a limpeza do bueiro  e do 
terreno na Rua Expedicionário Moacir Albino Wuo, onde funcionários da Municipalidade 
colocaram terra e, desde então, outras pessoas colocam todo tipo de coisa, incluindo sofá 
velho,  todas do Ver. Claudinei José de Oliveira;  077 – Determinar ao setor competente, 
adotar as providências cabíveis para estender o sistema de captação de água da Rua 
Indionor dos Santos, visando uma solução para o alagamento e seus transtornos e 
prejuízos, pelos quais passam alguns moradores nos dias de chuva,  do Ver. Vanderlon 
Oliveira Gomes; e 078/11 – Solicitando à SABESP, realizar obra de prolongamento da rede 
de esgoto das unidades escolares do Jardim Nídia: EMEF Professora Sônia Maria da 
Fonseca e EE Professora Rosa Maria de Souza,  do Ver. Paulo Arouca Sobreira –  desps.: 
Encaminhe-se, lidas no Expediente;  BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE SALESÓPOLIS, referente ao mês de Abril/2011 – desp.: À Comissão de Finanças e 
Orçamento; COMUNICADOS sobre a liberação de recursos financeiros:  do Ministério da 
Saúde - no valor de R$ 24.061,50 – competência 04/2011, para o Pagamento de PAB FIXO;  
no valor de R$ 4.077,09 – competência 04/2011, para o Pagamento de Programa de 
Assistência Farmacêutica Básica  –  desps.: Arquive-se, Plenário ciente.  Terminada  a  
leitura,  o  Sr. Presidente concedeu a  palavra  aos  Nobres Edis inscritos.   O VER. PEDRO 
DA FONSECA iniciou saudando e registrando a presença da Secretária Municipal de 
Educação e  Cultura, Professora Ana Maria Gonçalves Cursino dos Santos, e demais 
presentes nesta sessão. Ato contínuo,  justificou seu Requerimento Nº 57, lembrando que, 
em 2010, foi realizada uma reunião e, na oportunidade,  informado que o Deputado José 
Mentor conseguiu a liberação de uma verba,  no valor de trezentos e cinqüenta mil reais,  
para infraestrutura urbana e sinalização do município, contudo, seria liberada no segundo 
semestre daquele ano, mas, até o momento, nenhuma melhoria foi vista, ao contrário, 
apenas reclamações sobre a falta de tais serviços, motivando a apresentação deste 
requerimento.  O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA iniciou solidarizando-se com a 
família do “Sr. João Português”, dizendo que aqueles, como ele próprio, que gosta e 
acompanha o esporte neste município, várias vezes o acompanharam no JOIS – Jogos 
Intermunicipais, nos Jogos da Terceira Idade e em outros campeonatos no município,  seja 
alegrando ou discutindo sobre as partidas. Acrescentou que, muitas vezes, batiam papo 
sobre esportes em geral, mas, especialmente, sobre a Portuguesa, que era o seu time de 
coração. Concluiu lembrando que todos estão nesta vida de passagem, portanto, devem 
procurar fazer o máximo e o melhor para que, ao chegar o momento de cada um, estejam 
conscientes do dever cumprido. Enfatizou que “Sr. João Português” era alegre, divertido e 
será sempre lembrado pelo que gostava de fazer,  participar dos eventos esportivos e 
culturais deste município.  Reportando-se à sua manifestação na sessão anterior, registrada 
em ata, sobre o recurso que pleiteou para o Centro Municipal de Fisioterapia,  e que, há um 
ano e meio, vinha lutando, buscando, cobrando, oficializando secretarias municipais,   neste 
final de semana, foi informado de que a Administração Municipal não conseguiu atender as 
exigências do processo e perdeu o recurso. Lamentou o fato e disse que aguardará a 
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informação oficial da assessoria do Deputado Valdemar Costa Neto, mas, afirmou que a 
COSPES – Comissão de Obras, Serviço Público, Educação e Saúde,  deverá fazer o 
levantamento de outros recursos perdidos, para decidir as medidas que adotará. Ressaltou 
que o município tem problema, reconhece-o, busca a solução e os recursos, mas o 
município perde e, neste caso,  trata-se de um recurso remanescente da gestão anterior, 
quando o atual Prefeito Municipal era o Secretário Municipal de Saúde, mais um motivo para 
ser levantado, apurado e divulgado o verdadeiro motivo dessa perda. Justificou oralmente 
sua Indicação Nº 75, lembrando que esta Casa de Leis recebeu um projeto para destinar o 
recurso arrecadado, no valor de cento e vinte mil reais,  com o radar eletrônico,  para a 
Santa Casa local, mas, isso não foi possível por impedimento legal,  contudo, ninguém sabe 
onde foi aplicado.  Disse que não basta mais falar, é necessário agir e enviar o caso para 
investigação do Ministério Público, diante de tantos riscos no trânsito desta cidade. 
Enfatizou que, próximo de escolas, creches e postos de saúde, é necessário medida 
imediata e, mesmo assim,  decidiu dar um prazo até o final deste mês para que a situação 
seja resolvida, do contrário, buscará amparo judicial, mostrará que esta Casa não apenas 
fala e documenta, mas também toma atitude para evitar os acidentes que vêm ocorrendo,  e 
a baderna que se mantém no trânsito,  sem solução. Concluiu ressaltando que nem precisa 
criar uma secretaria, apenas designar um funcionário para cumprir os pedidos que venham 
garantir segurança, como pintura de lombadas e de faixas de pedestres, utilizando-se para 
isso de recurso,  que acredita,  a própria Administração Municipal disponha, diante de tantos 
outros gastos que se conhece.  O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA iniciou justificando 
sua Indicação Nº 78, dizendo que o saneamento é condição mínima necessária em 
benefício de toda comunidade escolar. Enfatizou, por fim,  a importância de fazer o 
mapeamento junto à Sabesp e Empresa Bandeirante Energias do Brasil,  para levantar os 
problemas que podem ser resolvidos com maior rapidez.  O VER. VANDERLON OLIVEIRA 
GOMES reportou-se às manifestações acerca da falta de sinalização de trânsito, lembrando 
que, desde a obra de recapeamento da Avenida Professor Adhemar Bolina, suas lombadas 
não foram pintadas. Disse que, embora os moradores esqueçam de uma ou outra lombada, 
ainda sabem onde estão, mas os visitantes desconhecem, tanto que presenciou um deles, 
próximo ao Depósito Águia e Andorinha Verduras, que passou com tudo pela lombada e 
bateu a traseira do veículo de tal forma que, logo na frente,  parou para verificar se afetou o 
veículo com maior gravidade.  Percebe-se então, tratar-se de situação muito séria, grave 
mesmo,  que necessita mais seriedade, eficiência e rapidez, para evitar casos mais graves. 
Enfatizou que, embora ainda a mesma avenida passe por obras,  há lugares em que as 
lombadas e faixas de pedestres já poderiam ser pintadas, portanto, espera que as 
Secretarias Municipais de Obras e Finanças sejam acionadas para solucionarem este 
problema.  Em seguida, conforme expôs na sessão anterior,  acerca dos problemas relativos 
à destinação do lixo,  justificou oralmente seu Requerimento Nº 60, no qual solicita 
informações relativas às despesas para destinação e quantidade coletada, assim como 
pretende saber a quantidade de material reciclado pela Associação dos Recicladores de 
Salesópolis. Esclareceu sua intenção de provar que, se a Prefeitura Municipal garantir 
melhor estrutura àquela associação, contratando outro caminhão,  beneficiará o município 
agora e no futuro próximo. Disse que, desde a gestão anterior,  vem lutando por isso, mas, 
agora, decidiu fazer este levantamento para provar a importância da reciclagem que,  além 
do benefício ao meio ambiente, ainda gera empregos no município, portanto, seus bons 
resultados são visíveis. Comentou que, vários moradores de bairros rurais o procuraram, 
solicitando a implantação da coleta seletiva, à exemplo do Bairro dos Pintos que já é 
atendido, porém, apenas uma vez por mês, devido à falta de caminhão para coleta, mas, 
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ainda assim, os moradores já estão satisfeitos. Disse que o Bairro do Pico Agudo também 
solicitou tal coleta, entretanto, pelo mesmo motivo, não há como aquela entidade assumir 
mais este bairro, contudo,  reconhecendo que o interesse demonstra a conscientização da 
população, a Municipalidade deveria se preparar para atendê-la e, desta forma, além de 
diminuir os gastos com a destinação do lixo, ainda garantirá melhor qualidade de vida.  
Justificando sua Indicação Nº 77,  lembrou que, há muito tempo, a Municipalidade implantou 
canalização para escoamento de água pluvial na citada rua, localizada do lado de baixo do 
Jardim Nídia e, por não estendê-la até o Rio Paraitinga, as novas construções despejam a 
água coletada da rua, no terreno Nº 112 e,  com isto, alaga todas as casas, causando 
transtornos e prejuízos aos proprietários. Acrescentou que os moradores solicitaram a 
extensão da canalização e já ameaçaram, não sendo atendidos, fechar a canalização por 
conta própria,  o que causará alagamento da galeria, da rua e das demais casas da parte de 
cima daquela rua. Por fim, o orador disse esperar que, antes dos moradores agirem, os 
Vereadores se unam ao Sr. Prefeito Municipal para atendê-los.  Não havendo mais oradores 
inscritos, o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA, esclarecendo que, segundo 
dispositivo no Regimento Interno desta Casa de Leis, o PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 
02/11 (Concede e regulamenta o uso de telefone celular disponibilizado pela Câmara aos 
Vereadores e dá outras providências), de autoria da Mesa Diretora, independe de Pareceres 
das Comissões. Ato contínuo, conforme anunciado na sessão anterior, submeteu a matéria 
à única discussão e votação, a qual foi aprovada por unanimidade, sem preceder 
manifestação.  Em seguida, considerando que o PROJETO DE LEI Nº 10/11 (Acrescenta o 
Parágrafo 3º do Artigo 1º da Lei Nº 1621, de 13.12.2010, e dá outras providências), de 
autoria do Ver. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior,  recebeu pareceres favoráveis das 
comissões pelas quais tramitou,  o Sr. Presidente também o submeteu à única discussão e 
votação, o qual foi igualmente aprovado por unanimidade, sem manifestação. 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. PEDRO DA FONSECA registrou seus pêsames pelo 
passamento do “Sr. João Português”,  pai do falecido amigo “Paulo Português”, do amigo 
Beto,  e marido da Dona Helena, com o qual conviveu muito próximo,  portanto,  sabe que 
fará muita falta,  tanto à família,  quanto aos amigos. Para os que gostam de esporte, como 
ele, disse que não tem como esquecer do “Sr. João Português” à frente da construção da 
SES - Sociedade Esportiva Salesopolense, depois do Lions Clube do Brasil desta cidade e 
que, graças ao seu comércio, várias vezes,  custeou despesas para transporte de atletas 
que levaram o nome desta cidade Brasil a fora,  em várias modalidades esportivas. 
Enfatizou que ele foi sempre um parceiro de Salesópolis, portanto, os esportistas 
reconhecem a grande perda com o passamento deste cidadão salesopolense. Em seguida, 
agradeceu o Sr. Prefeito Municipal pela reunião realizada no seu Gabinete,  na última sexta-
feira,  para solucionar o problema relativo ao espaço utilizado pelo Grupo dos Escoteiros na 
EMEF Professora Maria de Lourdes Gonçalves de Toledo, ouvindo os envolvidos; onde 
estiveram presentes diversos Vereadores, a Secretária Municipal de Educação - Professora 
Ana Gonçalves, o Diretor daquela unidade escolar – Prof. Marcos. Após ouvir todos os 
presentes, decidiu pela construção de mais uma sala naquela unidade escolar,  evitando 
prejudicar aquele grupo e mantê-lo no bairro,  além de atender a necessidade do novo 
projeto que será implantado. Referindo-se ao trabalho que vem sendo desenvolvido pelo 
Nobre Par Vanderlon, desde a gestão anterior,  acerca da reciclagem, disse que leria a 
resposta da Sabesp sobre o assunto, ao Prefeito de Mogi das Cruzes, publicada no Jornal 
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Mogi News,  que segue transcrita: “A Cia. de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - 
Sabesp, vai divulgar, em até vinte dias, o resultado das negociações com a Prefeitura de 
Mogi das Cruzes, para redução do valor cobrado pelo uso da água captada das represas da 
cidade,  que é vendida à Administração Municipal, ao preço de um real e trinta centavos o 
metro cúbico. Em vinte de abril, o Prefeito Marco Bertaiolli anunciou que estava negociando 
com a companhia por entender que uma cidade que teve áreas inundadas pelo Estado, não 
pode pagar pela água das próprias represas, a mesma quantia que outros municípios que 
não passaram por este processo. A resposta da Sabesp será anunciada até o dia trinta, a 
data foi confirmada pela assessoria de imprensa que não sinalizou que postura deve ser 
adotada pela Presidente da Estatal, Dilma Penna. Pelo prazo, é possível que o anúncio seja 
feito simultaneamente à resposta da Sabesp sobre a possível parceria no consórcio formado 
por Mogi, Biritiba Mirim, Salesópolis e Guararema, para instalação de uma Usina de 
Reciclagem para transformação do lixo em energia elétrica.” Terminada a leitura, o orador 
dirigiu-se ao Sr. Presidente,  enfatizando a necessidade de ficarem atentos à data, pois, se 
o “primo rico” está pressionando a Sabesp, todos devem lutar juntos para conseguirem 
benefícios para este município, especialmente, considerando que Salesópolis está rodeada 
de represas, entende que terá direitos “nesta briga”. O SR. PRESIDENTE disse que esta 
Casa de Leis deve ficar atenta à qualquer publicação acerca do assunto, haja vista que 
Salesópolis também é abastecida por águas da própria represa, portanto, toda negociação 
com o município vizinho, também garantirá direitos a esta cidade. Enfatizou que é uma 
oportunidade para aproveitar o “peso” daquela cidade,  que abrirá um caminho para baixar a 
tarifa de água cobrada neste município.  Lembrou, por fim,  que vários Vereadores, há muito 
tempo, vêm pleiteando a redução da tarifa junto à Sabesp, sem êxito, esperando que esta 
publicação fortaleça o pedido. Retomando com a ordem de inscrição,  o Sr. Presidente 
concedeu a palavra ao VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA . O orador iniciou dizendo 
que a função dele não é julgar, mas cumprir o dever de fiscalizar, legislar e denunciar. Desta 
forma, considerando que, mais uma festa junina está chegando, disse que esperava não ser 
cobrado pela cobertura da quadra da EMEF Mestra Henriqueta e, embora tenham aprovado 
o convênio, em período de recesso legislativo, ou seja, à título emergencial, acredita que 
serão novamente cobrados, porque nada foi feito. Lamentou não ter visto sequer o início 
desta obra ou uma satisfação por parte da Administração Municipal, mas, por outro lado, em 
resposta ao seu questionamento, enviaram algumas informações relativas à obra concluída 
na EE Professora Rosa Maria de Souza, ainda assim, faltando dados.  Por isso, disse que 
pretende reunir os demais membros da Comissão de Obras (Vers. Pedro e Paulo) e, em 
posse de tais documentos, visitar a obra na próxima quinta-feira e, se necessário, adotar  
medidas mais enérgicas. Com relação à obra da calçada do Bairro do Bragança,  lembrou 
que,  usando da tribuna desta Casa de Leis, o Prefeito Adilson  “bateu no peito” dizendo que 
tinha mandado parar aquela obra. Contudo, ele (Prefeito Municipal)  também foi Vereador e 
sabe que, quando uma obra fica paralisada,  por um determinado tempo, conforme lei 
municipal em vigor, esta Casa de Leis deve ser comunicada sobre o motivo, o que não 
aconteceu.  Acrescentou que,  na prestação de contas, consta aquela obra, mas, esteve no 
local, no dia anterior a esta sessão, constatando que ainda está paralisada e vem sendo 
degradada a cada dia, contudo, reconheceu que não caberia ao Prefeito Municipal verificar 
isso, mas àqueles que ele mesmo nomeou para responder pela Secretaria de Obras. Disse 
que, desde aquela sessão, a Câmara Municipal não recebeu nenhum documento acerca da 
paralisação determinada pelo Sr. Prefeito Municipal e, se existe, mesmo sendo membro da 
Comissão de Obras desta Casa de Leis,  ainda não tem conhecimento.  Falou que esta 
situação não pode permanecer,  haja vista que o convênio foi assinado em agosto de 2010 
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e, até o momento, não foi concluída, contudo, é o mesmo recurso que foi dividido e utilizado 
para as obras do Bairro Fartura,  já concluídas,  portanto, um recurso casado,  de uma obra 
concluída e outra abandonada.  Informou saber que, no próximo dia dezoito, o veículo 
Parati, conquistado em 2007, encostado com problemas no motor, será devolvido ao 
município. Reportando-se a resposta de um dos requerimentos que encaminhou ao Sr. 
Prefeito Municipal,  sobre o acúmulo de água nas proximidades do ARE FESTAS,  seus 
secretários disseram que o problema foi solucionado, entretanto, apenas realizaram um 
trabalho paliativo e,  quanto à Rua da Lapa, ainda disseram que resolverão. Sobre a Quadra 
Esportiva do Bairro Totozinho Cardoso, segundo informações, o relógio para ligação de 
energia já foi reinstalado, sob a justificativa de que ocorreu um erro da Empresa Bandeirante 
Energias do Brasil.  Com relação à falta de merendeiras nas escolas municipais,  disse que 
recebeu uma resolução acerca do assunto, contudo, não considera este como um 
documento, pois basta o Sr. Prefeito Municipal querer mudar e poderá fazê-lo.  Esclareceu 
que o Sr. Prefeito Municipal vem autorizando desvios de função, tirando funcionários de 
diversos setores e deixando-os desguarnecidos, situação que deve ser apurada por esta 
Casa de Leis e pelo Sindicato da Classe, pois gera problemas à várias escolas e outras 
diversas áreas.  Disse que o Prefeito lançou um CD para a Área de Educação, colocou 
inúmeras ações no seu plano de governo, mas, não é isso que vem sendo visto e 
confirmado em conversas que teve com Secretários Municipais e professores, a quem tem 
muito respeito. Comentou que já apresentou requerimento questionando várias obras e 
solicitando seus projetos, mas, embora o prazo tenha vencido, até o momento não recebeu 
resposta.  Citou como exemplo, a EE Professora Rosa Maria de Souza, onde há um 
portador de necessidade especial que enfrenta dificuldade diária devido à forma com que foi 
feita a rampa de acesso,  e ainda, onde a quadra,  basta chover, fica toda alagada. Falou 
que, diante de tais situações, acredita que resta apenas a alternativa de encaminhar os 
casos ao Ministério Público, e este,  nomear um perito da área para acompanhar as  obras, 
como é o caso daquela em frente ao Supermercado Okamura que,  desde o primeiro ano 
desta gestão, quebra, arruma e quebra de novo, muda de empreiteira e não resolve o 
problema, entretanto, confessou que não está conseguindo acompanhar tantos problemas. 
Parabenizou o Centro Espírita Humildade pelos seus sessenta anos de existência, 
enfatizando a bela palestra ocorrida no sábado, dia quatorze, iniciando as comemorações, 
contudo, brincou dizendo que,  “apesar de estar na faixa etária”,  não pôde ir à palestra de 
domingo, porque foi dirigida apenas aos jovens de até dezoito anos.  Retomando sobre a 
palestra de sábado, elogiou a qualidade, dizendo que foi um "puxão de orelhas”, uma 
reflexão a todos, acreditando que muitos outros poderiam tê-la assistido pela maneira com 
que foi abordado o tema,  muito bem colocado pelo Palestrista – Professor Edmar Cotrim,  
de Goiás. Finalizou agradecendo o convite que recebeu da entidade, para participar dos 
eventos comemorativos,  bem como agradeceu o  trabalho desenvolvido pelo Centro 
Espírita Humildade neste município. O SR. PRESIDENTE disse que também recebeu o 
convite da entidade citada pelo último orador, como os demais Vereadores, contudo, por 
motivo de saúde, não pode assistir a palestra realizada no sábado, mas, ficou sabendo do 
seu êxito. Também reconheceu o trabalho desenvolvido pelo Centro Espírita Humildade,  há 
sessenta anos,  neste município,  ressaltando que todos devem valorizá-lo para sua 
continuidade. Acrescentou ainda que, tudo o que for possível, cada um deve fazer, pois, 
com certeza, o benefício será retornado à comunidade. Disse que o trabalho desenvolvido 
pelo Centro Espírita Humildade já é conhecido por quase todo mundo, parabenizando 
novamente pela comemoração dos sessenta anos. Concluiu justificando sua presença nesta 
sessão, ainda não muito bem de saúde e, retomando com a ordem de inscrição, o Sr. 
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Presidente concedeu a palavra ao VER. AGNALDO BUENO .  O orador iniciou comentando 
a resposta do Sr. Prefeito Municipal aos seus questionamentos sobre o veículo Paratí,  
dizendo que estava em conserto, no município vizinho de Mogi das Cruzes, mas que, depois 
de seis meses, seria devolvida ao município,  no próximo dia dezoito.  Ainda sobre a frota 
municipal, disse que foi procurado por alguns pais de alunos, informando que fundiu o motor 
da Kombi que transporta a merenda escolar, o que o fez questionar se, à exemplo da Paratí, 
seu conserto também demorará seis meses. Comentou que todos sabem do orçamento da 
Área de Educação, portanto,  questionam se é tão difícil o Sr. Prefeito Municipal adquirir um 
“bauzinho” para o transporte da merenda escolar.  Prosseguindo, parabenizou o CMDCA – 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, pela iniciativa do seu 
Presidente – Roberto dos Santos que, através da parceria com a Secretaria Municipal de 
Educação,  realizou um grande evento, onde a Dra. Diana, integrante da equipe da 
Deputada Federal Janete Pietá – PT, abordou sobre o comportamento das crianças na 
escola. Comentou que, para este evento, estiveram reunidos Diretores, Professores, 
Vereadores,  Conselheiros Tutelares e Secretários Municipais.  Segundo o Sr. Roberto dos 
Santos - CMDCA, este foi o primeiro de muitos eventos que deverão ocorrer neste 
município,  dada a importância da união do Conselho Tutelar e Escola,  quando se define a 
função de cada seguimento,  e muitas dúvidas importantes são dirimidas para melhor 
atender cada caso; portanto, parabenizou novamente o CMDCA e a Secretaria Municipal de 
Educação.  Lembrando que, no dia anterior a esta sessão,  comemorou-se o Dia do 
Assistente Social, profissional tão importante, também parabenizou os profissionais da Área 
de Serviço Social do município.  Informou que Salesópolis conta com tais profissionais no 
Abrigo de Menores, na Área de Saúde, no órgão gestor da Secretaria Municipal de 
Assistência Social  e no CRAS – Centro de Referência em Assistência Social, cabendo a 
todos reconhecerem a luta deles na Administração Municipal. Reportando-se ao Ministério 
da Educação,  informou que a Presidente do Brasil, baixou a Portaria Nº 533,  de incentivo à 
criação de mais creches em todo o País, visando a inclusão de crianças de, até três anos de 
idade, em instituições de educação infantil.  Acrescentou que, segundo pesquisa do PNAD – 
Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios, apenas dezoito por cento de crianças 
brasileiras, com até três anos de idade, são atendidas por creche, contudo, a meta é ter 
cinqüenta por cento atendidas. O orador, aproveitando a presença da Sra. Secretária 
Municipal de Educação nesta sessão, que esteve em Brasília,  defendendo este município e 
lutando para conquistar a creche para esta cidade, dirigiu-se a ela, apoiando sua atitude e 
registrando que, é a primeira vez, que tomou conhecimento de que uma secretária deste 
município age desta forma, em função de aumentar o atendimento em creche,  cuja 
demanda local é grande. Por fim, disse que esta Câmara Municipal estará à disposição para 
que, através do Governo Federal, possam unir esforços para que Salesópolis seja 
beneficiada pela citada Medida Provisória. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA  iniciou 
agradecendo e parabenizando o empenho dos Senhores José Cunha, Antonildes, “Zezé” e 
demais funcionários do Setor de Obras,  que atenderam sua Indicação, realizando o serviço 
de patrolamento na Estrada José Pinto. Também parabenizou os festeiros do Bairro Pedra 
Rajada, pela grandiosa festa realizada no último final de semana, bem como os mesmos 
funcionários do Setor de Obras, que não mediram esforços para melhorar as condições do 
recinto e sua acessibilidade,  reconhecendo que há muitos pedidos dirigidos à eles, 
portanto, impossíveis de realizá-los de um dia para outro, mas, também reconhece que 
estão tentando se programar de maneira a melhorar o atendimento aos Vereadores. 
Enfatizou ainda que,  alguns atrasos no atendimento, podem ser atribuídos ao mau tempo, 
haja vista que, se o desconsiderar, pode-se desperdiçar material e hora de trabalho. 
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Também parabenizou os organizadores da Conferência de Saúde Mental, realizada no 
Centro Pastoral, registrando o empenho da Secretária Municipal de Saúde – Dra. Nereida,  
da Psicóloga do Ambulatório – Dra. Zuleica,  e dos demais membros da equipe,  na busca 
de apoio ao melhor atendimento na saúde mental. Acrescentou que o evento contou com 
grande participação na palestra, muitas perguntas e ainda ocorreram as tratativas iniciais 
para criação de um CAPS – Centro de Atenção Psicossocial, em parceria com outros 
municípios,  dada a grave situação daqueles que têm um doente psiquiátrico ou dependente 
químico na família,  cujo encaminhamento para internação ou vaga para atendimento chega 
a demorar dez meses, lembrando ainda que,  para o tratamento,  são necessários, ao 
menos, seis meses de internação. Acrescentou então,  que o problema é dos gestores de 
saúde do Estado e não deste município ou do atual Prefeito Municipal, mas, a falta de 
vagas. Quanto à sugestão de aquisição de um novo veículo para merenda escolar, informou 
que, há quinze dias, também solicitou ao Deputado Estadual Dr. Gondim, uma Emenda 
Parlamentar para tal aquisição. Por fim, reportou-se à matéria jornalística lida pelo Nobre 
Colega Pedro, e disse esperar que, embora partindo do Prefeito de Mogi das Cruzes,  o 
beneficio seja proporcional, ou seja, para Salesópolis que dispõe de três quartos de água 
seja também o benefício atribuído na mesma proporção.  O VER. VANDERLON OLIVEIRA 
GOMES, reportando-se à manifestação anterior sobre a intenção da Sabesp em implantar 
Usina de Reciclagem na região, disse considerar louvável, mas, questionou, quando será 
implantada, haja vista que, há muitos outros projetos magníficos, sem efetivação. Quanto à 
probabilidade de Salesópolis receber benefício proporcional à quantidade de água,  
considerou muito difícil,  pois, conforme já disse o Nobre Colega Pedro, Mogi das Cruzes é o 
“primo rico” e, se isso acontecer, será mérito daquele Prefeito Municipal, cuja cidade é de 
grande porte.  Falou que insistirá sobre o problema do lixo que é interno, devendo ser 
tratado com brevidade pelo Prefeito local, não esperando a boa vontade de estatais 
apresentarem projetos, já que todos sabem da morosidade do Estado. Lembrou que, em 
abril do ano passado, esteve com outros Nobres Colegas no Banco Central,  objetivando a 
reabertura de uma agência do Banco do Brasil nesta cidade e, na oportunidade, ficou certo 
que, até o meio daquele ano (2010), a agência seria instalada, contudo, até o momento, 
nada mais se falou, demonstrando o total desrespeito daquela instituição para com o povo 
local. Portanto, embora se fale bonito, quer ver o fato acontecer, executado,  porque já sabe 
que nada é como se fala, ficando muita coisa apenas no papel e, ao povo,  muito pouco. 
Reportando-se à manifestação do Nobre Colega Claudinei, sobre as Merendeiras das 
escolas municipais, entendeu, em uma resposta que recebeu, que no governo anterior,  
ficou certo que a escola teria apenas uma  Merendeira ou Servente,  se contasse com, no 
mínimo, quarenta alunos. Lamentou este requisito, por entender que seria a mesma coisa 
que falar que,  na área rural, o Prefeito Municipal não disponibilizaria Merendeira, pois, tais 
escolas são pequenas. Entretanto, na mesma resposta, diz que a atual Administração 
reduziu tal requisito para vinte e cinco alunos, mas, enfatizou que tal qual a exigência 
anterior, ainda é muito difícil atingir este número, devido à característica rural.  Afirmou que 
defenderá a idéia de que a Administração Municipal deve dar condições se pretende manter 
funcionando uma escola rural,  do contrário, entende que os alunos da área central são 
privilegiados em detrimento daqueles, pois contam com um Professor para cada série, além 
de merendeira, inspetor e faxineira, enquanto o Professor de unidade rural acumula todos 
estes serviços. Concluiu defendendo que, sejam cinco ou dez alunos, se abrir uma escola 
rural deve garantir as condições mínimas, pois, é nesta faixa etária que se deve garantir 
igualdade para todas as crianças.  Falou que, ao dizer às pessoas que, em certos casos, 
recorrerá ao Ministério Público, é questionado sobre o motivo, pois entendem que nada se 
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resolve, todavia, registrou que considera importante estar fazendo a sua parte, cumprindo 
sua obrigação, tal como agiu no caso dos cães soltos pelas ruas da cidade. Relatou que, ao 
receber as denúncias de ataques de cães, solicitou que o procurassem,  realizou os 
procedimentos legais iniciais, depois denunciou ao Ministério Público que instaurou Inquérito 
Civil Público e, já tomou conhecimento de que, como conseqüência,  o município já firmou 
contrato para recolhimento dos animais. Concluiu enfatizando que,  “se pegar o caminho 
certo”,  embora  tarde,  aparecerá o resultado, como neste caso. Informou que referido 
convênio foi firmado com uma ONG – Organização Não Governamental, esperando que 
seja logo efetivado, recolhendo assim os animais que, segundo informações, serão doados 
e, por outro lado, garantirá maior tranqüilidade à população e a  esta cidade, que é uma 
estância turística, não restará tanta sujeira produzida por animais, como ocorre atualmente. 
Registrou pesares a Dona Helena, ao amigo Beto e demais familiares do “Sr. João 
Português”,   pessoa muito honrada e respeitada neste município, que entristeceu a cidade 
com sua partida,  neste final de semana. Comentou que ele tinha setenta e seis anos,  e 
destes, trinta e cinco morando em Salesópolis, onde,  há vinte e oito anos, construiu o 
Restaurante Luso-Brasileiro,  conhecido por muito tempo como o “Melhor Bacalhau da 
Região” e  posteriormente, foi transformado no atual Rancho Luso-Brasileiro.  Acrescentou 
que o admirava e teve oportunidade de conviver com ele, lembrando que, na última quinta-
feira, esteve em sua companhia,  quando ele declarou-se feliz porque um parente seu 
estrearia como atleta na Portuguesa, seu time por paixão. Também elogiou a Festa em 
Louvor a Nossa Senhora de Fátima,   realizada no final de semana, no Bairro Pedra Rajada 
e, conforme já mencionou o Nobre Colega Paulo, foi muito bonita e serve de exemplo para a 
Municipalidade, porque é uma festa de peão, que atrai o povo local e de cidades vizinhas, 
por ser a típica festa que o povo gosta. Finalizando, parabenizou,  através do seu Presidente 
– “Gastãozinho”,  o Centro Espírita Humildade que, neste ano,  comemora sessenta anos, e  
registrou a bonita palestra realizada neste final de semana,  merecendo destaque desta 
Casa de Leis ao Professor Edmar Cotrim, de Silvânia/GO. Acrescentou que o palestrista, é 
pessoa de conhecimento profundo, transmitiu palavras bonitas e que, sabendo aproveitá-
las,  quem as ouviu, terá muito sucesso na vida. Não havendo mais oradores inscritos,  
passando a presidência ao Vice-Presidente, Ver. Paulo Arouca Sobreira, o VER. 
SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR  reportando-se aos veículos da 
municipalidade, disse que todos sabem as dificuldades pelas quais passa cada setor, 
especialmente, os Vereadores que integram a Comissão de Finanças e Orçamento.  
Lembrou que, os Presidentes que passaram por esta Casa de Leis sempre tiveram 
oportunidade de contribuir com a frota da Prefeitura Municipal, ao doar três ou quatro 
veículos,  quando da renovação de sua frota. Contudo, em 2006, a Câmara Municipal 
devolveu um destes carros, mas,  ficou esquecido,  por mais de dois ou três anos, em uma 
oficina, por falta de recurso para conserto. Desta forma, quando citam o veículo Paratí,  
sabem que a Secretaria Municipal a que foi destinada, no caso, a de Saúde, não dispunha 
de recurso para o conserto. Registrou que, durante sua gestão enquanto Presidente deste 
Legislativo, em 2007 e 2008, devolveu dois veículos, um Santana e outro Gol, ambos em 
ótimas condições, porém, face ao estado em que foram deixados pela gestão anterior, 
foram revisados pela atual gestão e estão sendo utilizados até o momento.  Disse que,  
embora a Administração Municipal não disponha de recursos, está certo de que priorizará a 
merenda escolar,  portanto,  o problema da kombi não impedirá sua distribuição. Quanto ao 
veículo Paratí, soube que houve dificuldade para pagar  seu conserto e, como a oficina não 
tinha recebido pelo serviço,  não o realizou, pois, ninguém realiza serviço de graça, 
especialmente, para o Poder Público, cujo processo é moroso e necessita de empenho 
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prévio. Diante das dificuldades enfrentadas neste município,  face aos impedimentos da Lei 
de Proteção dos Mananciais, como por exemplo a questão do destino do lixo,  por falta de 
solução, sugeriu a criação de uma nova modalidade,  qual seja a implantação de um aterro 
aquático, na Represa do Paraitinga ou Ponte Nova. Diante do também problema com o 
Cemitério Municipal, acrescentou à sugestão anterior, o cemitério aquático. Disse que foi 
questionado sobre qual atitude deve tomar a família daqueles que morrem e não dispõem 
de terreno no Cemitério, se devem fazer tal qual foi feito com o corpo de Bin Laden, 
despejar no mar.  Disse que falará com os Assessores Jurídicos deste Legislativo,  para 
elaboração de um projeto virtual,  para divulgar esta nova modalidade de aterro sanitário e 
cemitério aquáticos, já que Salesópolis apenas tem autorização para construir represas, e 
ainda,  somente na hora que o Estado quiser. Declarou-se indignado com o descaso do 
Banco Brasil para com este município, pois, quase todos os professores recebiam seus 
salários pelo Banco Nossa Caixa e, com a fusão, passaram a receber por aquele banco que 
apenas mantém um Posto de Atendimento nesta cidade. Relatou que, face ao seu ponto 
comercial em frente àquele posto, constata, diariamente, a fila externa de usuários do 
banco,  seja em dias de chuva ou sol, além do aperto a que se submetem. Sugeriu que, 
novamente, seja enviado ofício, assinado por todos os Vereadores, cobrando uma resposta 
do Banco do Brasil, para dar um retorno à população que tanto lhe cobra e que esperava a 
solução para o meio do ano passado, mas, até o momento, nada foi feito, dificultando a 
situação para os Vereadores que, diariamente, são questionados.  Com relação à falta de 
merendeiras nas unidades rurais, reconheceu que os Professores não podem acumular 
tantos serviços,   declarando seu apoio à ideia manifestada de que, não havendo condições 
dignas para manter aberta uma unidade escolar rural, que se providencie o transporte dos 
alunos para a área central, garantindo-lhes tratamento igualitário. Enfatizou a necessidade 
de discutir novas ideias junto aos conselhos pertinentes e, embora o atual Prefeito 
Municipal, com boa vontade, tenha reduzida a exigência de quarenta para vinte e cinco 
alunos, ainda haja prejuízos.  Concluiu dizendo que, muitas escolas foram desativadas por 
falta de alunos e, conforme já foi dito, a educação é a base de tudo, e ainda dispõe de 
recurso, portanto, deve garantir o melhor para as crianças. Por fim, disse que muitos pais 
preferem manter seus filhos no bairro, perto deles e longe dos riscos do transporte, mas, 
acredita seja necessária a discussão para solucionar estes problemas. Retomando a 
presidência, o SR. PRESIDENTE comunicou que, no próximo dia dezoito, na Casa da 
Agricultura, às treze horas e trinta minutos, a Companhia Suzano de Papel e Celulose 
realizará mais um Diálogo Social, a fim de discutir alguns remanejamentos na área social.  
Considerou louvável a iniciativa daquela empresa que,  ao depender deste município para 
retirada da madeira, é beneficiada com Certificados de Qualidades, importantes para 
reconhecimento mundial e,  por outro lado, pretende recompensar o município. Solicitou aos 
Nobres Pares que se façam presente no evento e levem suas propostas para análise e 
discussão e concluiu ressaltando que a Companhia Suzano de Papel e Celulose é uma 
empresa considerada de grande porte mundial, ocupando, atualmente, o segundo ou 
terceiro lugar no ranking de fornecedores de papel, portanto, pode-se pensar em sua 
colaboração desde saquinho de lixo, caminhão, até eco-pontos. Nada mais 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 16 de Maio de 2011. 
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1ª SECRETÁRIA  : 
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
23 de Maio de 2011.   
            

 


