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ATA DA 12ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 23 de Maio de 2011 - 3º Período da 15ª Legislatura. Aos vinte
e três dias do mês de Maio do ano dois mil e onze, no edifício sede deste Poder Legislativo,
realizou-se a Décima Segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis sob a
presidência do Vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior e secretariada pelos Edis
Deise Aparecida Corrêa Duque – 1ª Secretária, e Sérgio Aparecido Feliciano de Sá – 2º
Secretário. Às dezenove horas, horário regimental, o Sr. 2º Secretário procedeu a
verificação da presença, constatando-se a ausência do Ver. Paulo Arouca Sobreira – VicePresidente, e presença dos demais 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 dos presentes, ou seja, oito votos, dada a ausência do Ver. Paulo Arouca
Sobreira. 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: OFÍCIO Nº
099/11 do Poder Executivo, encaminhando o BALANCETE FINANCEIRO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS, referente ao mês de
ABRIL/2011, através de mídia digital – desp.: À Comissão de Finanças e Orçamento;
MENSAGEM do Poder Executivo Nº 1.124/11, encaminhando o PROJETO DE LEI Nº
015/11 (Autoriza o Poder Executivo a realizar repasse a título de subvenção social a Santa
Casa de Misericórdia Frederico Ozanan e dá outras providências) – desp.: Aguarde-se os
Pareceres das Comissões competentes; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito
Municipal Nºs: 061 – Enviar uma relação contendo informações acerca dos recursos
mensais destinados para a Área de Educação, onde e como estão sendo aplicados,
separando-os por Esfera Estadual e Federal, do Ver. Agnaldo Bueno; 062 – Informar a
situação do convênio para construção de um novo Centro de Fisioterapia, resultante de
Emenda Parlamentar de autoria do Deputado Federal Valdemar Costa Neto, do Ver.
Sebastião Rodrigues de Campos Júnior; e 063/11 – Informar qual a destinação do recurso
arrecadado com o contrato de utilização do terreno do CEREBF, para instalação de torre de
telefonia celular, e qual a possibilidade de destiná-lo ao Conselho Municipal de Esportes, do
Ver. Claudinei José de Oliveira – desps.: Aprovados, encaminhe-se; MOÇÃO Nº 006/11 –
DE CONGRATULAÇÕES ao Policial Militar PAULO CESAR DE SIQUEIRA DE JESUS
(popularmente conhecido por “Paulo Pitanga”) RE 102.293-8 que, no último mês de abril de
2011, foi transferido da Base da Polícia Militar de Salesópolis, onde estava desde
janeiro/2001, para o 1º Batalhão da Polícia Ambiental/SP, lotado em Mogi das Cruzes, de
autoria do Ver. Claudinei José de Oliveira e outros – desp.: Aprovada, encaminhe-se;
INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 079 – Determinar ao setor
competente, realizar o patrolamento e cascalhamento da Estrada de Campos Bairro
Itaguassú, dos Vers. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá e Angelino Rodrigues; e 080/11 –
Estudar junto ao setor competente, a possibilidade de contratar mais funcionários para
trabalhar no Distrito dos Remédios, dos Vers. Angelino Rodrigues e Sérgio Aparecido
Feliciano de Sá – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente; PARECERES CFO Nºs 16
e 17/11, relativos aos Balancetes Financeiros da Câmara Municipal de Salesópolis,
respectivamente, referentes aos meses de Março e Abril/2011 – desps.: Aguarde-se os
Pareceres do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para então emitir os
pareceres finais e conclusivos; COMUNICADOS sobre a liberação de recursos financeiros:
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do Ministério da Educação - no valor de R$ 888,00, para Alimentação Escolar EJA;
R$ 1.356,00, para PNAE – Creche; R$ 2.118,00, para Alimentação Escolar – Pré-Escola;
R$ 16.548,00, para Alimentação Escolar – Ensino Fundamental; e R$ 4.848,00, para
PNAE – Médio – todos competentes ao mês de Maio/2011; do Ministério da Saúde - no
valor de R$ 1.814,44, para Pagamento de Compensação de Especificidades Regionais –
competência Janeiro/11; CONVITES: da Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim - para as
solenidades de inauguração do Pronto Atendimento Municipal “Irio Taino”, no próximo dia
vinte e quatro de maio, às treze horas, na Avenida Maria José de Siqueira Melo, Nº 622, que
contará com a presença do Excelentíssimo Governador do Estado de São Paulo, Sr.
Geraldo Alckmin que, na ocasião, fará também o descerramento da placa das obras de
melhorias na Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura; da EDP Bandeirantes – para o
lançamento do Guia de Arborização Viária e Áreas Verdes Públicas, no Auditório da
empresa em Mogi das Cruzes, localizado na Avenida Castelo Branco, 77 – César de Souza,
das quatorze às dezesseis horas do dia vinte e cinco de maio; da Associação de Assistência
à Criança Deficiente – AACD, Prefeitura e Câmara Municipal de Mogi das Cruzes – para o
lançamento da Pedra Fundamental, que representa o início das obas de construção do
Centro de Reabilitação de Mogi das Cruzes, no dia vinte e cinco de maio, às dez horas, na
Avenida Antonio de Almeida, s/nº, próximo à rotatória do Rodeio – desps.: Arquive-se,
Plenário ciente. Terminada a leitura, o Sr. Presidente concedeu a palavra aos Nobres
Edis inscritos.
O VER. ANGELINO RODRIGUES iniciou justificando oralmente sua
Indicação Nº 80, acrescentando que, apenas quatro funcionários foram designados para
atender o Distrito dos Remédios, entretanto, atualmente, um está de licença saúde e será
submetido à cirurgia da coluna, outro está com início de pneumonia, restando apenas dois
que trabalham na coleta do lixo, junto a outro contratado pelo Consórcio Três Rios. Diante
da situação, finalizou o orador que as ruas do Distrito e do Bairro Bragança estão sem
limpeza, necessitando de, ao menos,
mais quatro funcionários, ainda que sejam
contratados através do Projeto Frente de Trabalho ou Consórcio Três Rios. O VER.
CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA iniciou agradecendo o apoio dos Nobres Pares à sua
Moção Nº 06, onde reconhece e valoriza o trabalho correto do PM Paulo César, promovido
para a Polícia Ambiental. Em seguida, justificou oralmente seu Requerimento Nº 63, através
do qual questiona a destinação do recurso arrecadado através do contrato assinado entre a
Prefeitura Municipal e a Empresa VIVO, permitindo que esta última instalasse uma torre na
área do CEREBF, e propõe destinar o recurso à própria Área de Esporte, através do
Conselho Municipal de Esportes. Acrescentou ainda que referido Conselho pode e deve
trabalhar com tal recurso, contudo, lamentou ter que pedir a cópia do contrato, ao invés do
Poder Executivo tê-lo mandado, conforme determina a lei. Comentou que, em março deste
ano, recebeu cópia de um contrato, enviado erroneamente, de outra empresa,
posteriormente, após novo pedido, enviaram o Decreto Nº 2.709, datado de dezesseis de
julho de 2010, contudo, neste documento, não consta o valor que a empresa repassa à
Administração Municipal, lembrando que, naquele ofício-resposta, que anexaram o contrato
errado, constava o valor de três mil reais pelo uso do espaço. Concluiu o orador que, se
considerar a data daquele decreto, já foram arrecadados trinta mil reais, motivando o
questionamento que faz neste requerimento, haja vista não constar a destinação do recurso
no referido contrato. Apoiou o Requerimento Nº 61 do Nobre Par Agnaldo, comentando que
foi publicado, num jornal da região, a situação das merendeiras e serventes desta cidade, e
que ele (orador) foi entrevistado acerca do assunto. Disse que, na oportunidade,
surpreendeu-se quando a repórter lhe informou que, segundo a Secretaria Municipal de
Educação, esta Casa de Leis ainda não tinha resolvido o caso de tais profissionais.
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Durante aquela entrevista, pegou a resposta que tinha recebido do próprio Prefeito
Municipal e entregou àquela repórter, e ainda, por via das dúvidas, questionou o Sr.
Presidente se havia algum projeto acerca do assunto, tramitando neste Legislativo, obtendo
dele a resposta negativa, a qual também repassou à repórter. Dirigindo-se ao Ver. Agnaldo,
disse que está correto em solicitar tais informações e que ele próprio também solicitou
informações iguais acerca das verbas relativas às obras públicas em andamento, pois,
segundo informações, há obras sendo realizadas em escola estadual e causando
transtornos. Disse que há uma escola no Distrito dos Remédios, onde iniciaram a obra e
paralisaram, portanto, cabe aos Vereadores fiscalizarem a origem dos recursos e sua
aplicação. Reportando-se ao Requerimento Nº 62, do Nobre Par Sebastião, disse que,
desde o início desta gestão, envia ofícios às Secretarias Municipais de Obras e de Saúde,
solicitando informações acerca do andamento da citada Emenda Parlamentar, a fim de
evitar que também seja perdida a verba, mas, quem se interessar, poderá confirmar com a
Assessoria do Deputado Federal Valdemar Costa Neto, que o recurso foi perdido por este
município, sob alegação da falta de possibilidades para cumprir as exigências do Ministério
da Saúde. Informou que tem duas cópias do documento, mas, esperará a resposta do
Executivo ao seu requerimento, para então mostrá-la. Por fim, lembrou que, na semana
passada, durante reunião da Comissão para reforma da Lei Orgânica, recebeu um
telefonema da Assessoria do Deputado Valdemar, comunicando e lamentando a perda do
citado recurso. O VER. AGNALDO BUENO justificou seu Requerimento Nº 61, dizendo que
o apresentou por reconhecer que a Área de Saúde recebe um grande volume de recursos, e
sabendo da sua aplicação, poderá fiscalizar melhor. 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 do Vereador Claudinei José de Oliveira para
ADIAMENTO DA DISCUSSÃO do PROJETO DE LEI Nº 15/11(Autoriza o Poder Executivo a
realizar repasse a título de subvenção social a Santa Casa de Misericórdia Frederico
Ozanan e dá outras providências), de autoria do Poder Executivo, previsto para ser discutido
e votado em regime de urgência na presente sessão. Terminada a leitura, o Sr. Presidente
submeteu o referido requerimento à votação, o qual foi aprovado por unanimidade dos
presentes, ou seja, oito votos, dada a ausência do Ver. Paulo Arouca Sobreira. Ato
contínuo, o Sr. Presidente esclareceu que referida matéria entraria em regime de urgência
especial, mas, considerando a aprovação do requerimento do Nobre Ver. Claudinei, sua
deliberação fica adiada para a próxima sessão. Em seguida, conforme pauta anunciada na
sessão anterior, solicitou a Sra. 1ª. Secretária que procedesse a leitura dos PARECERES
CJR Nº 013, CACIT Nº 002 e CFO Nº 014/11 recomendando a aprovação do PROJETO DE
LEI Nº 12/11 (Institui o Dia do Turismo Étnico Afro-Brasileiro e dá outras providências), de
autoria do Ver. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior; e dos PARECERES CJR Nº 014 e
CFO Nº 015/11 recomendando a aprovação do PROJETO DE LEI Nº 13/11 (Altera as
redações dos artigos 2º “caput” e incisos I a III, 3º, § 3º, 4º “caput” e suprime o artigo 5º da
Lei Nº 1395, de 29.03.2004 e dá outras providências), de autoria do Poder Executivo.
Terminada a leitura, o Sr. Presidente submeteu referidas matérias à única discussão e
votação, as quais foram aprovadas por unanimidade dos presentes, ou seja, oito votos, sem
preceder 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. SÉRGIO APARECIDO FELICIANO
DE SÁ comentou que vem sendo abordado, diariamente, por moradores do Bairro Bragança
e Distrito dos Remédios, acerca da obra da calçada entre um bairro e outro, pois, o mato já
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tomou conta das guias e há pessoas levando bloquetes, demonstrando assim o total
descaso para com aquela obra. Disse que o Sr. Prefeito Municipal deveria explicar melhor a
situação, porque os Vereadores são cobrados e não sabem mais o que responder,
esperando que informe uma data para retomada da obra, a fim de repassarem aos que
reclamam. Também questionou acerca da obra do Posto de Saúde do Distrito dos
Remédios que, há muito, está paralisada e sendo cobrada pela população, esperando que
os responsáveis sejam punidos pelos transtornos que causam com a falta de conclusão.
Cobrou novamente a marcação de trânsito no solo, ao lado do palco do Distrito dos
Remédios, por onde trafegam veículos e crianças com destino às unidades escolares, pois
estas últimas ficam perdidas naquele cruzamento, que também não conta com placa de
trânsito. Registrou a reclamação que recebeu da Empresa Bandeirante Energias do Brasil,
mais uma de tantas outras que, até o momento, não teve solução. Disse que um amigo
seu, comprou um terreno, construiu uma pequena casinha, mas, ainda não conseguiu a
ligação de energia elétrica no local, necessária também para ligação da bomba de água,
sendo obrigado a esperar a resposta de tal empresa que trata os usuários com total
descaso. Por fim, agradeceu e parabenizou a competência dos funcionários do Setor de
Obras, Srs. Antonildes, José Cunha e Zezé entre outros, que atenderam uma de suas
proposições, construindo a rampa de acesso para cadeirante na EMEF Barro Preto, Distrito
dos Remédios.
O VER. PEDRO DA FONSECA disse que, praticamente, daria
prosseguimento à manifestação do orador que o antecedeu, lembrando que, há um mês,
apresentou um requerimento, questionando acerca de um recurso, no valor de cem mil
reais, liberados pelo Deputado Vitor Sapienza, para iluminação pública. Em resposta, o Sr.
Prefeito Municipal disse que foram implantados cem bicos de luz, em vários bairros, mas, o
orador afirmou que ainda é pouco, lamentando que, embora tenham solicitado desde o
início deste mandato, já estão no seu terceiro ano e ainda não foram atendidos. Com
relação às ligações de energia elétrica, disse que Salesópolis já não é contemplada com os
Projetos “Minha Casa Minha Vida”, ou outros do CDHU, portanto, não considera justo que
ainda os moradores de Salesópolis tenham que “se ajoelhar” para conseguir uma simples
ligação de energia elétrica para uma residência. Enfatizou que, sem este serviço básico, fica
difícil ao pai de família garantir os direitos dos filhos, caso do proprietário citado pelo orador
que o antecedeu, que tem oito filhos, mas, não pode ocupar sua casa, recém-construída,
por falta da tão esperada ligação. Disse não entender porquê os moradores desta cidade,
que é defensora de águas e matas, não conseguem uma simples ligação de energia.
Reconheceu que o problema está sendo tratado na Lei Específica, contudo, não podem os
Vereadores e toda população ficarem de mãos atadas, esperando que outros a aprovem e a
coloquem para vigorar. Reportando-se à condição de Estância Turística de Salesópolis,
disse que os visitantes procuram apenas a Nascente do Rio Tietê, apesar de existirem
tantas cachoeiras, a Igreja Matriz e outros pontos turísticos a serem visitados, e os
comerciantes ainda sentem a falta de turistas na área central, haja vista que os ônibus não
param no centro, portanto, não o conhecem e não prestigiam o comércio local. Por fim,
disse que representa essa classe de comerciantes, que reclama a forma com que são
recebidos os turistas, e solicita que sejam incentivados a visitarem a área central desta
cidade. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA iniciou informando que os pedidos de
iluminação pública somente serão atendidos se a Administração Municipal requerer e pagar
pelo serviço. Esclareceu que, desta forma, não basta os Vereadores, atendendo pedido dos
munícipes, enviarem solicitações ao Sr. Prefeito Municipal que, por sua vez, embora as
encaminhe à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, se não pagar, as luminárias públicas
não serão colocadas ou substituídas. Quanto à iluminação residencial, esclareceu que os
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pedidos são divididos em área rural e urbana, sendo que esta segunda, conforme dispõe
uma Resolução do Secretario Estadual de Meio Ambiente, para áreas de mananciais e
preservação permanente, é necessário uma licença da CETESB. Entretanto, após muita
luta e reunião na Secretaria Estadual, ficou certo que o próprio município poderá autorizar
tais ligações, o que é fato na atualidade, mas, com relação à área rural, ficou estabelecido
que os proprietários devem se dirigir à CETESB, em Mogi das Cruzes, apresentar várias
documentações e pagar pelo licenciamento, para então enviá-lo à Empresa Bandeirante
Energias do Brasil que fará a ligação. Desta forma, acrescentou o orador, a referida
concessionária nada tem a ver com esta situação, haja vista que, quem definiu os trâmites,
foram os órgãos do Governo Estadual. Lembrou, contudo, que o Governo Federal criou e
implantou vários projetos de iluminação residencial, como por exemplo: Luz para Todos, Luz
do Campo, Luz da Terra entre outros, desde a gestão do Presidente Fernando Henrique
Cardoso, e jamais se falou de licenciamento para eles. Acrescentou que, sendo
municipalizado o ITR, cujo projeto de lei foi recentemente aprovado nesta Casa, caberá à
Administração Municipal favorecer a área rural, fornecendo a necessária autorização para
ligação de energias. Informou que, no dia seguinte a esta sessão, aproveitando a presença
do Governo do Estado de São Paulo, no município vizinho de Biritiba Mirim, entregará um
documento dispondo sobre a situação enfrentada pela população local com relação à
energia elétrica. Disse que entregou documento igual aos Deputados Estaduais André do
Prado e Estevam Galvão de Oliveira, solicitando apoio, pois, acredita que não foi na gestão
deste Governador que foi criada a situação, portanto, espera que ele possa tomar nova
decisão ou até extinguir a citada Resolução. Reportando-se aos problemas conseqüentes
dos exames oftalmológicos, recentemente, realizados neste município, disse que uma
moradora agradeceu seu empenho para solucionar os casos, e informou que o Sr. Prefeito
Municipal já lhe pagou os novos óculos para suas duas filhas. Questionou porquê tal
pagamento, já que o responsável pelos exames é quem deveria assumir e resolver os
problemas; contudo, se o fez para duas, deverá fazê-lo para os demais prejudicados. Disse
que os encaminhará para que o Sr. Prefeito Municipal dispense o mesmo atendimento, seja
de forma amigável ou juridicamente, acreditando ainda que, os valores devem ser cobrados
dos que realizaram o exame e criaram o problema. Informou ainda que, segundo
informações, o diagnóstico não foi apresentado por médico, nem optometrista, portanto,
um caso muito sério, cujos transtornos requerem ressarcimento. Disse que a COSPES –
Comissão de Obras, Serviço Público e Saúde, da qual é presidente, deve se reunir e definir
as providências que adotará. Ainda sobre a Área de Saúde, disse que também pleiteou
uma verba, no valor de duzentos mil reais, para a Santa Casa local, contudo, devido à
inadimplência daquele hospital, o valor não seria liberado, mas, na última quinta-feira, foi
informado pelo próprio Deputado Federal Valdemar Costa Neto que, para evitar a perda,
está tentando transferir a Emenda para a própria Administração Municipal. Disse que esta
tentativa alia-se aos outros cento e oitenta mil reais que aquele Deputado também está
tentando resgatar, além de outros seiscentos mil reais que já conseguiu para infraestrutura
do município. Falou que todo comentário que vem fazendo nesta Casa de Leis, com relação
à atual gestão, está sendo feito também pelos próprios munícipes que estão sendo
entrevistados nas ruas. Comentou que, segundo informações, a Área de Saúde já está
atingindo vinte e quatro dos vinte e cinco por cento que lhe são reservados do orçamento,
contudo, disse que o problema não é apenas gastar, mas, saber gastar, do contrário, não se
vê as melhorias solicitadas pela população. Por fim, disse que não adianta um gestor
municipal realizar muitas coisas, se não consegue atender as necessidades básicas da
comunidade. O VER. AGNALDO BUENO, reportando-se à manifestação do Nobre Colega
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Sérgio Feliciano, sobre o calçamento da estrada que liga o Distrito dos Remédios ao Bairro
Bragança, lembrou que também apresentou requerimento para obter algumas informações
e que, em manifestação nesta Casa de Leis, o Prefeito Adilson informou que foi ele mesmo
quem determinou a sua paralisação, entretanto, acredita que tenha esquecido de determinar
sua retomada, devendo ser lembrado disso, o mais rápido possível, haja vista que os
materiais estão sendo levados do local. Quanto à instalação de Agência do Banco do Brasil
neste município, embora Salesópolis já esteja contemplada e o atendimento atual seja
péssimo, comentou que acompanhou o Sr. Prefeito Municipal, em viagem a Brasília,
quando o Deputado Federal José Mentor colocou-se à disposição para agendar uma
reunião com a diretoria do banco naquela capital, o que deverá acontecer em breve.
Acrescentou que, na oportunidade, estiveram no Ministério da Saúde, quando o Deputado
Federal Valdemar Costa Neto foi contatado para transferir à Prefeitura Municipal, o recurso
que conquistou para a Santa Casa, impossibilitada de recebê-lo. Finalizou dizendo que, na
mesma viagem, estiveram batalhando pela implantação do UPA – Unidade de Pronto
Atendimento nesta cidade, a fim de minimizar as dificuldades enfrentadas pela comunidade.
O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES, referindo-se à situação do Banco do Brasil,
disse que, embora o Nobre Par Agnaldo tenha dito que o município foi contemplado com
uma agência, não é o que basta, pois nada resolve se o responsável pela implantação não
ver a situação dos munícipes. Disse ainda que embora aleguem que o Posto de
Atendimento existente foi implantado para atender a Vara Distrital local, os usuários do
banco sofrem com a falta de segurança, de qualidade do serviço prestado, entre outros.
Lembrou que a própria diretoria do Banco do Brasil fechou a agência bancária existente,
restando aos usuários apenas aquele posto sem condições mínimas e, portanto, fato
vergonhoso ao próprio Estado e àquele Banco, esperando seja o caso tratado com
seriedade. Reportando-se à manifestação do Nobre Par Claudinei, acredita que a melhor
alternativa seja denunciar a ONG responsável pelos exames optométricos, pois, deve estar
atendendo em outro lugar, penalizando outros pacientes com o mau serviço prestado.
Lembrou que, muitas pessoas atendidas pelos profissionais daquela organização, gastaram
para fazer os óculos indicados e, posteriormente, constataram que eram totalmente
inadequados, portanto, apóia que sejam denunciados, evitando novas vítimas. Com relação
às lombadas, o orador disse que esteve conversando com algumas pessoas para entender
porquê ainda não foram pintadas e, embora a justificativa seja de que as ruas ainda estão
passando por obras, ressaltou que há locais em que já foram concluídas sim. Lamentou o
sério problema enfrentado por motoristas diante da falta de pintura das lombadas,
enfatizando que os próprios moradores muitas vezes se esquecem delas, que dirá os
visitantes. Disse que, através de um funcionário da Municipalidade, soube que o contrato
pertinente, já foi assinado e a pintura deve-se iniciar na próxima semana, contudo, solicitou
que dê início pela área central, sentido Avenida Osaka, que ainda está passando por obras.
Disse que no Bairro do Fartura há obras já concluídas, cujas lombadas poderiam ser
pintadas, pois, tem recebido inúmeras reclamações dos taxistas da cidade acerca da
situação, esperando assim, seja breve o início da pintura porque a situação está ficando
constrangedora. Relatou que, há um mês, solicitou a limpeza da calçada da Avenida
Professor Adhemar Bolina, entre o Radar Eletrônico e a Praça do Peão, por tratar-se de um
trecho sem lombada, onde ficam caminhões parados, face à proximidade de um depósito de
madeira, obrigando os pedestres a usarem o leito da via, diante do mato que tomou conta
da calçada. Disse que, sendo atendido seu pedido, evitaria muitos reclamos, como nesta
data, em que foi protocolar um documento na Vara Distrital local, e vários funcionários
reclamaram a falta de limpeza daquele mesmo trecho, para o qual bastaria um dia de
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serviço. Por fim, disse esperar que o Sr. Presidente também o apóie, cobrando do setor
responsável este serviço tão simples. Não havendo mais oradores inscritos, o SR.
PRESIDENTE solicitou à Sra. 1ª Secretária que procedesse a leitura dos Ofícios Nºs 86 e
87/11, ambos assinados por todos os Vereadores, encaminhados por esta Câmara
Municipal, respectivamente, ao Banco do Brasil, solicitando informações sobre a instalação
de agência bancária neste município, e ao Sr. Prefeito Municipal, solicitando pintura das
lombadas do município. Terminada a leitura, o SR. PRESIDENTE acrescentou que ambos
ofícios visam registrar os pedidos que já vêm sendo feitos verbalmente, bem como para que
a resposta seja feita por escrito também. Disse que esta Casa de Leis está cansada de
receber reclamações, mas, pelo uso da tribuna, constata-se que todos os Vereadores estão
fazendo suas cobranças junto ao Chefe do Poder Executivo local e aos seus Deputados, a
fim de melhorarem o atendimento à população usuária do Banco do Brasil, entendendo que
é vergonhoso para o próprio banco, receber tantas reclamações. Lembrou que, em reunião
com o Diretor daquele Banco, sugeriu-lhe afixar uma bandeira da empresa na Nascente do
Rio Tietê, utilizando este ponto turístico de relevância para fazer o marketing do banco, o
que foi bem aceito por ele. Entretanto, embora as idéias sejam boas, parece que é muito
difícil realizar e, embora todos conversem com os deputados estaduais e federais, fazem
documentos, esperam a solução para os problemas enfrentados por esta cidade. Por fim,
solicitou aos Nobres Pares que, no dia 28 próximo, adiram ao movimento desta Casa junto
às demais Câmaras da Região do Alto Tietê, em prol da implantação de uma Clínica de
Dependentes Químicos, comunicando que, a partir das dezoito horas, será colocada uma
faixa no “Mercadão”, onde terá uma mesa e uma pessoa para colher assinaturas num
abaixo-assinado a ser enviado à ACAT – Associação das Câmaras Municipais do Alto Tietê,
a qual caberá encaminhar o pedido ao Governo do Estado, esperando poder contar com a
presença e empenho dos nobres Pares. 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 23 de Maio de 2011.
PRESIDENTE
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