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              ATA DA 21ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁR IA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 22 de Agosto de 2011 - 3º Período da 15ª Legislatura. Aos 
vinte e dois dias do mês de Agosto do ano dois mil e onze, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Vigésima 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 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.  Em seguida, o Sr. Presidente submeteu a ata à 
discussão e votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade, sem preceder 
manifestação.  Ato contínuo, estando presente no plenário a Excelentíssima Deputada 
Federal  Dra. Elaine Abissamra, o Sr. Presidente  convidou-a a tomar assento na mesa 
principal, franqueando-lhe a palavra, em seguida. A DEPUTADA ELAINE ABISSAMRA 
agradeceu a oportunidade e informou que é médica e, por motivo pessoal e de fé, 
implantou, na cidade de Itaquaquecetuba, onde seu marido é Prefeito, o CEM – Centro 
Especializado da Mulher, onde elas são atendidas em todos os exames preventivos para 
cânceres ginecológicos. Informou que enfrentou dois tipos diferentes de cânceres de mama 
e, graças aos exames preventivos, fez o tratamento devido e se considera curada, portanto, 
sua bandeira é a saúde da mulher. Pretende ajudar a mulher a se prevenir, diagnosticar e 
se tratar, porque o diagnóstico precoce significa cura ou qualidade de vida melhor e é para 
isto que precisa lutar. Enfatizou que sua visita tem como objetivo colocar seu gabinete,  em 
Brasília, à disposição de todos os Vereadores e, consequentemente, de todo povo de 
Salesópolis, para tentar ajudá-los da melhor maneira possível. Disse que seu lema é saúde 
e sabe quanto Salesópolis necessita de melhorias, portanto, pelo acolhimento da cidade, 
vem agradecer os votos recebidos, ressaltando que pretende trabalhar pelo Alto Tietê. Disse 
acreditar que, se cada deputado trabalhasse regionalmente, por uma bandeira, as coisas 
aconteceriam melhor. Reiterou sua gratidão aos Vereadores, destacando a Vereadora 
Deise,  que a acolheram e disponibilizou seu gabinete para as necessidades de Salesópolis. 
Por fim, disse que era uma visita rápida, pediu a Deus que abençoe o trabalho de todos e 
registrou que tem como lema, a frase: “Política só vale à pena se realmente fizer o bem”, 
despedindo-se de todos. O SR. PRESIDENTE agradeceu, em nome do Legislativo 
Salesopolense, a visita da Deputada, pedindo também a Deus que abençoe o mandato 
dela. Despediu-se da visitante dizendo que Salesópolis é muito carente e toda ajuda será 
bem vinda. Após a saída da Deputada,  solicitou a Sra. 1ª Secretária que procedesse a 
leitura das matérias do EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus respectivos 
despachos:  PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 004/11 (Dispõe sobre a proposta parcial do 
Orçamento da Câmara Municipal para o exercício de 2012), de autoria da Mesa Diretora da 
Câmara Municipal – desp.: À Comissão de Finanças e Orçamento; REQUERIMENTOS 
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  098 – Encaminhar cópia dos documentos relativos 
à pagamentos efetuados às empresas que realizaram obras, com o recurso de dois milhões 
de reais, liberados, através de Portaria,  em reconhecimento do estado de Emergência 
desta Estância Turística, do Ver. Claudinei José de Oliveira – desps.: Aprovado, encaminhe-
se;  INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  124 – Viabilizar estudos, 
objetivando equiparação dos salários dos funcionários da Administração Municipal, aos 
atualmente pagos aos ocupantes de mesmos cargos, do Consórcio Três Rios, conforme 
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tabela que apresenta,  do Ver. Claudinei José de Oliveira; 126 – Solicitando ao Sr. Prefeito 
Municipal, interceder  junto ao Conselho Tutelar deste município, solicitando-lhe fazer 
diligências na Praça do Distrito dos Remédios, a fim de conter os menores de dezesseis 
anos que, após às 21 horas, ficam tomando cerveja e fazendo arruaças naqueles arredores, 
dos Vers. Angelino Rodrigues e Sérgio Aparecido Feliciano de Sá; 127 – Determinar ao 
Setor de Obras, reconstruir as muretas em torno das três paineiras plantadas em frente à 
EMEF Ernesto Ardachnikoff, Distrito dos Remédios;  128 – Viabilizar a construção de um 
abrigo no ponto de ônibus localizado em frente à EMEF Ernesto Ardachnikoff, Distrito dos 
Remédios, ambas dos Vers. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá e Angelino Rodrigues; e 
125/11 – Solicitando ao Presidente da Câmara Municipal, encaminhar ao Ministério Púbico, 
os casos das obras paralisadas, sem aprovação do Legislativo, solicitando a adoção de 
medidas em virtude do descumprimento da Lei Orgânica do Município de Salesópolis, 
também do Ver. Claudinei José de Oliveira – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente;  
BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, referente ao 
mês de Julho/2011 – desp.: À Comissão de Finanças e Orçamento;  PARECER CFO Nº 
27/11 referente ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Salesópolis, do mês de 
Junho/2011 – desp.: Aguarde-se o Parecer Prévio do Egrégio Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo, para então emitir o parecer final e conclusivo; CONVITE da Paróquia São 
Luis Gonzaga, para Ato Cívico e Religioso, na Nascente do Rio Tietê, no dia vinte e dois de 
setembro, às doze horas e trinta minutos, onde chegará a Imagem Peregrina de Nossa 
Senhora Aparecida; COMUNICADOS sobre a liberação de recursos financeiros: do 
Ministério da Saúde –  no valor de R$ 27.361,25 para o Pagamento de PAB FIXO – 
Competência 07/2011; do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – no 
valor total de R$ 8.617,90 para os Programas IGD-PBF, PBF, PBVII e PVMC – todos de 
Competência  07/2011 – desp.: Arquive-se, Plenário ciente.  Terminada  a  leitura,  o  Sr. 
Presidente concedeu a  palavra  aos  Nobres Edis inscritos.  O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE 
OLIVEIRA iniciou referindo-se a sua Indicação Nº 125, enfatizando que  a apresentou 
porque são muitas as obras paralisadas e, se a Lei Orgânica Municipal (Art.....) não está 
sendo cumprida,  caberá ao Ministério Público cobrar da Administração Municipal, os 
motivos de tais paralisações. Em seguida,  reportando-se a sua Indicação Nº 124, 
reconheceu as dificuldades do Município, mas, diante dos salários justos pagos aos 
operadores de máquinas e motoristas do Consórcio Três Rios, espera que a Administração 
Municipal faça o mesmo aos seus funcionários, já que realizam as mesmas atividades. 
Também justificou oralmente seu Requerimento Nº 98, dizendo que não foi realizada 
licitação das obras, devido ao Estado de Emergência do Município, entretanto, embora 
concluídas as obras, não sabe se foram pagas, pois, somente no mês de julho foi publicado 
o Estado de Emergência, no Diário Oficial do Estado e, portanto, disse ser necessário 
verificar a questão da dispensa da licitação de tais obras. O VER. ANGELINO RODRIGUES 
justificou oralmente a Indicação Nº 126, que apresentou em conjunto com o Vereador Sérgio 
Feliciano, dizendo que há pessoas, maior de idade,  comprando bebida alcoólica aos 
menores  e esses, após a consumirem,  fazem algazarra na praça. Informou que, nesta 
semana, novamente foram roubados equipamentos da Escola Estadual Vereador Elisiário 
Pinto de Moraes, dentre os infratores, alguns  meninos menores, de boas famílias do 
Distrito. Diante dos fatos, solicitou diligências dos Conselheiros Tutelares no Distrito dos 
Remédios e Bairro Bragança. Acrescentou ainda que há muita gente estranha aparecendo 
por aqueles arredores, amedrontando a população,  esperando assim, que o Conselho 
Tutelar, que já se comprometeu em visitar o local anteriormente, realmente atenda o pedido 
desta vez, ressaltando que os menores estão, inclusive, fumando maconha, na praça, 
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trazida por um cara de Biritiba Mirim. Não havendo mais oradores inscritos, o Sr. Presidente 
passou para a ORDEM DO DIA,  solicitando a Sra. 1ª Secretária que procedesse a leitura 
do REQUERIMENTO DE URGÊNCIA ESPECIAL Nº 05/11. Terminada a leitura, foi o citado 
requerimento submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade. Aprovada a urgência 
especial, o Sr. Presidente solicitou a Sra. 1ª Secretária que procedesse a leitura dos 
PARECERES CJR Nº 020, COSPES Nº 008, CEM Nº 001 e CFO Nº 029/11, todos 
recomendando a aprovação do PROJETO DE LEI Nº 16/11 (Dispõe sobre Ratificação do 
Instrumento de Alteração e Consolidação do Contrato de Consórcio Público Intermunicipal 
Três Rios, e dá outras providências), de autoria do Poder Executivo;  e dos PARECERES 
CJR Nº 018 com sua EMENDA MODIFICATIVA Nº 001/11 e CFO Nº 028/11, recomendando 
a aprovação do PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 03/11 (Dispõe sobre a regulamentação de 
uso dos veículos da Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis e dá outras 
providências), de autoria da Mesa Diretora Legislativa. Terminada a leitura, o Sr. Presidente 
submeteu à única discussão e votação o PROJETO DE LEI Nº 16/11 (Dispõe sobre 
Ratificação do Instrumento de Alteração e Consolidação do Contrato de Consórcio Público 
Intermunicipal Três Rios, e dá outras providências), de autoria do Poder Executivo, o qual foi 
aprovado por unanimidade, sem preceder manifestação.  Para concluir com a pauta do dia, 
o Sr. Presidente submeteu à única discussão o PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 03/11 
(Dispõe sobre a regulamentação de uso dos veículos da Câmara Municipal da Estância 
Turística de Salesópolis e dá outras providências), de autoria da Mesa Diretora da Câmara 
Municipal com sua EMENDA MODIFICATIVA Nº 001/11 e, ninguém se manifestando, 
primeiramente,  submeteu à votação referida Emenda, a qual foi aprovada por unanimidade. 
Aprovada a EMENDA MODIFICATIVA Nº 001/11,  o VER SÉRGIO APARECIDO 
FELICIANO DE SÁ requereu a dispensa da elaboração da Redação Final do Projeto de 
Resolução Nº 003/11, requerimento este que, submetido à Plenário, foi aprovado por 
unanimidade. Aprovada a dispensa da Redação Final, o Sr. Presidente submeteu à única 
votação, o PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 03/11 (Dispõe sobre a regulamentação de uso 
dos veículos da Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis e dá outras 
providências), com sua EMENDA MODIFICATIVA Nº 001/11, o qual também foi aprovado 
por unanimidade. Não havendo mais pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia, o Sr. 
Presidente reiterou o comunicado da sessão anterior que,  conforme disposições legais e 
regimentais,  fica prevista para a Ordem do Dia da próxima sessão, a segunda discussão e 
votação da PROPOSTA DE EMENDA À LOMS Nº 01/2011 (Modifica e consolida a Lei 
Orgânica do Município da Estância Turística de Salesópolis e dá outras providências), de 
autoria do Poder Legislativo. Em seguida, passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL  e, 
conforme livro de inscrição, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos.  O VER. 
VANDERLON OLIVEIRA GOMES agradeceu e declarou sua felicdiade em receber a visita 
da Deputada Federal Elaine Abissamra, de reconhecida força na Região do Alto Tietê. Disse 
que se ela permanecesse mais tempo, sendo defensora da área da saúde, lhe solicitaria 
empenho para minimizar os problemas enfrentados quando da necessidade de 
transferência de paciente da Santa Casa local para os hospitais de referência da região. 
Relatou como exemplo que, nesta semana, uma jovem internada em estado grave, na 
quinta-feira, às nove horas da manhã, apenas conseguiu remoção no dia seguinte, graças à 
intercessão do Deputado Estadual Dr. Gondim. Acrescentou que, além da falta de recursos 
da Santa Casa local, ainda enfrentam a dificuldade com a transferência de pacientes, 
portanto, seria este um dos principais pedidos que apresentaria à Deputada para, diante da 
sua influência junto ao Congresso, facilitar a vida dos salesopolenses. Em seguida, lembrou 
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que, em agosto de 2010, vários munícipes lhe procuraram, solicitando medidas com relação 
aos problemas provocados pelos cães soltos nas ruas da cidade e, na oportunidade, 
apresentou Indicação e Requerimento sem obter qualquer retorno da Administração 
Municipal. No mês de novembro, sem argumento para justificar à população, que continuava 
reclamando, encaminhou o caso ao Ministério Público e, mesmo assim, até o momento, 
nada se resolveu. Novamente, os animais atacaram e novas reclamações lhe foram trazidas 
e repassadas ao Sr. Prefeito Municipal que, em visita a esta Casa de Leis, se comprometeu 
a desapropriar um terreno para solucionar o problema. Muito embora reconhecendo que 
será feito alguma coisa, enfatizou que o problema persiste, os animais estão atacando as 
pessoas, necessitando assim de medidas emergenciais; portanto, disse que foi conversar 
com a Promotora Pública, solicitando-lhe priorizar o caso, quando ela respondeu que 
determinaria ao Chefe do Poder Executivo recolher tais animais da área central. Na mesma 
oportunidade, mostrou à Representante do Ministério Público, um jornal com matéria acerca 
do envenenamento de animais nos Bairros Bela Vista e Totozinho Cardoso, comprovando 
que o problema não se restringia apenas à área central, enfatizando que o caso vem se 
agravando. A Promotora informou que se reuniria com o Prefeito Adilson, na próxima 
quarta-feira, quando pediria uma solução e, caso contrário, entraria com uma ação contra a 
Prefeitura Municipal. O orador disse esperar tal medida enfatizando que não há como ver o 
povo reclamando e usando de envenenamento porque, quem tem a competência,  não 
soluciona o problema. Enfatizou que o problema deve ser resolvido agora, seja procurando 
uma ONG ou adotando outra medida, mas, infelizmente, desde que os problemas 
começaram, não foi realizado nenhum trabalho pelo Setor de Zoonoose ou Administração 
Municipal, ainda que para controle de natalidade desses animais. Concluiu dizendo que 
procurará o Jurídico deste Legislativo para saber qual medida poderá tomar, a quem 
recorrerá, caso o problema perdure, pois, na última quinta-feira, esteve na Santa Casa e 
presenciou uma senhora que, atacada por um cachorro, esperava atendimento, deixando-o, 
mais uma vez, sem ter o que falar, enfatizando que as vítimas estão è mercê da sorte, o que 
o faz acreditar que a única alternativa é andar com um pedaço de pau para se defender aos 
ataques dos animais.  Reportando-se à obra da escola do Bairro Nhá Luz, disse que teve  
início no dia vinte de novembro passado, término previsto para noventa dias, no valor de 
noventa e três mil quatorze reais e cinco centavos, para construir uma sala e uma cozinha, 
mas, mesmo não sendo inaugurada, nem concluída, além de estar paralisada, já necessitou 
de reforma, devido à três rachaduras na sala de aula e outras quatro na cozinha. 
Acrescentou que, segundo informações, a grade foi parafusada, ao invés de chumbada, 
portanto, inviabilizando a instalação de computadores naquela unidade, assim como um 
trinco da porta do banheiro ainda não foi colocado. Lamentou a situação que acredita deve 
também ser levada ao Ministério Público, porque a mesma empresa pega todas as obras, 
não conclui nenhuma e paralisa todas, em prejuízo da população que precisa da sala de 
aula. Registrou que já encaminhou documento ao Sr. Prefeito, solicitando medidas urgentes,  
tendo em vista estar caindo sujeiras de pombo na mesa utilizada pelos alunos,  durante a 
merenda escolar, mais um caso sem providências. Também lembrou que, no início desta 
gestão, solicitou ao Prefeito Adilson, determinar a construção de uma simples valeta no 
Bairro Fartura, a fim de evitar o acúmulo de água, mau cheiro e risco de dengue, contudo e 
embora tenha ainda se manifestado na tribuna desta Casa de Leis, enviado Requerimento e 
solicitado apoio dos Nobres Pares, nada conseguiu. Recentemente, disse que encontrou-se 
com o Prefeito Adilson na feira e lhe solicitou o serviço, o qual foi realizado, mas mesmo 
assim, ouviu de uma senhora que pediu o serviço aos nove Vereadores, lamentando tanta 
demora. Por fim, disse que os Vereadores querem trabalhar e ser respeitados,  não estão 
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para prejudicar a Administração, portanto, os documentos enviados devem ser respeitados, 
e o atual Prefeito, que já foi Vereador e sabe a dificuldade que é, deve tratar o povo com 
mais respeito e seriedade. Por fim, disse que, da forma que estão as coisas, não sabe onde 
vão parar os casos das crianças que se sujeitam a se alimentarem junto com sujeira de 
pombo na escola e dos munícipes, inclusive  motoboys, que não podem sair nas ruas por 
causa dos ataques dos cães, casos esses que  necessitam da pressão da Câmara 
Municipal ou do Poder Judiciário para que o Prefeito Municipal tente resolvê-los. O VER. 
PAULO AROUCA SOBREIRA iniciou enfatizano a necessidade de um esforço conjunto 
para atender as pessoas que necessitam de quimioterapia e radioterapia. Esclareceu que o 
atendimento de referência está em Mogi das Cruzes e, para conseguir uma vaga, demora 
até três meses, portanto, sugeriu o envio de Moção de Apelo ao Governador e Secretário de 
Saúde do Estado, bem como solicitar o empenho dos deputados, como o Dr. Gondim, pois 
é um caso tão necessário quanto à vaga em UTI, citada pelo Vereador Vanderlon. Também 
sugeriu que todos os Vereadores se empenhem junto aos seus Deputados, porque, embora 
reconhecendo que a falta de leitos no país inteiro é grande e em todos os campos a saúde 
deixa à desejar, é necessário lutar para conseguir uma condição melhor para atendimento 
prioritário, como a busca de vaga de UTI, sessões de hemodiálise, quimioterapia e 
radioterapia. Também esclareceu que o procedimento no Plantão Controlador é igual para 
todas as cidades, contudo, dependendo da situação que o paciente enfrenta, é necessário o 
deslocamento por ambulância-UTI, que minimizará com a implantação do SAMU neste 
município, prevista para breve. Disse que é necessário solucionar os problemas desde o 
primeiro atendimento, exame, transporte e vaga em UTI ou outro tipo de internação, pois 
tudo está difícil. Esclareceu que a Santa Casa local dispõe de equipamentos para atender 
da melhor maneira possível, graças à busca de Emenda por Vereadores, visando a 
aquisição destes, contudo, é necessário mais esforço para garantir melhor condição à 
população. Comentou que os Secretários Municipais de Saúde se reúnem para discutir 
soluções aos problemas comuns, necessitam da intercessão de deputados, reiterando o 
encaminhamento da sugerida Moção de Apelo para tentar melhorar o atendimento na 
saúde. Por fim, disse estar certo de que esta problemática não é de responsabilidade do 
Prefeito Adilson, pois, diariamente, os jornais do país divulgam a calamidade na saúde 
pública, necessitando de muita luta para melhor atender a população que acredita no 
trabalho dos Vereadores. O SR. PRESIDENTE disse ao orador para verificar junto à 
Secretaria Administrativa deste Legislativo, a elaboração do solicitado documento, para 
colher assinaturas e enviar, o mais rápido possível, às pessoas competentes e, 
prosseguindo com a ordem de inscrição, concedeu a palavra ao VER. PEDRO DA 
FONSECA. O orador, reportando-se à Área de Educação, ressaltando a falta de 
profissionais, haja vista a grande cobrança de resultados. Informou que faltam Psicólogos, 
Psicopedagogos, Fonoaudiólogos e Coordenadores nas unidades escolares, pois, a rede 
municipal conta com mais de dois mil alunos, sobrecarregando os profissionais em serviço. 
Corroborou com o Vereador Vanderlon, quando disse da necessidade de respeitar o 
trabalho dos Vereadores, porque, atualmente, as pessoas têm que fazer o pedido de joelhos 
ao Sr. Prefeito Municipal para serem atendidas, do contrário, nada conseguem. Quanto ao 
comentário daquela senhora que disse ter falado com os nove Vereadores e não ter 
conseguido atendimento, lamentou que os Vereadores trabalhem tanto,  mas, o 
atendimento apenas se consegue se o pedido for feito de joelhos.  O VER. CLAUDINEI 
JOSÉ DE OLIVEIRA  iniciou dizendo que o papel do Vereador é fiscalizar, legislar e 
denunciar. Disse que tenta conversar, envia documentos, mostra onde estão os pontos 
falhos, e a Câmara até devolve recursos à Administração Municipal, portanto, o descontrole 
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que se nota é devido à falta de planejamento. Sabe que os problemas não se resolvem da 
noite para o dia, mas, tanto os membros deste Legislativo quanto do Executivo, são pessoas 
que já integravam a Administração, portanto, conhecem a necessidade de solucionar os 
casos dos cães e de vagas em UTI, para os quais também foi solicitada sua intervenção. 
Entretanto, com relação à saúde, disse que não se vem realizando nem o básico, ou seja, o 
simples serviço de agendamento está furado; as pessoas chegam para consulta e seus 
nomes não constam da lista. Lamentou que, neste caso, também não assumem o erro, 
alegam queda de energia, porém, há equipamentos, como nobreak , e programas diversos 
que previnem tais problemas.. Disse que os erros devem ser assumidos para buscar a 
melhoria, e que deve-se trabalhar com a verdade, o que não ocorreu com o caso da ONG 
para assumir o caso dos cães. Lembrou que foi falado que faria convênio com uma ONG, 
esta opção foi levada à discussão no Conselho Municipal de Saúde, quando se descobriu 
problemas, depois, decidiu-se desapropriar um terreno e assim por diante, necessitando 
parar para solucionar a questão. Disse que vem mostrando aos munícipes cópia de suas 
Indicações e Requerimentos, comprovando que a Administração Municipal não pode alegar 
desconhecimento dos fatos. Citou como exemplo, a obra inacabada da escola, citada pelo 
Vereador Vanderlon, dizendo que muda a equipe de convênio, paralisam-se obras, 
quebram-se outras obras, como da Avenida Victor Wuo, além das obras paralisadas no 
Distrito dos Remédios, já citadas pelos vereadores daqueles arreadores. Diante dos fatos, 
disse da necessidade dos Vereadores tomarem uma posição neste Legislativo e abrirem 
uma CEI – Comissão Especial de Investigação,  para saber o que vem ocorrendo de fato. 
Disse que ao ver uma planilha de obra, se depara com valores absurdos entre tantos outros 
problemas e , por não ser engenheiro,  nem arquiteto, enfrenta dificuldades na Comissão de 
Obras para avaliar fatos, e acredita que será desnecessário chegar ao extremo  se o Chefe 
da Administração Municipal tomar à frente e resolver os problemas. Informou que já 
encaminhou documento à Caixa Econômica Federal e Secretaria de Planejamento do 
Estado,  a fim de averiguar os fatos e apresentar à população.  Enfatizou que há muitos 
problemas, como goteiras na Creche, a obra do Posto de Saúde que teve que ser refeita 
pelo pedreiro da Prefeitura Municipal, entre outros, que cabem ao Prefeito Municipal 
executar, solucionar. Enfatizou que, na estrutura política, cabe ao Poder Executivo executar, 
portanto, quando cita e questiona sobre os problemas nas obras, pretende obter 
informações, como por exemplo, se houve mudanças nos convênios, quem são os fiscais e 
outros para prestar esclarecimentos aos munícipes. Citando a obra de cobertura dos pontos 
de ônibus, disse que, até o momento, estão paralisadas, sem que se tenha qualquer 
informação. Enfatizou que os Vereadores não são bobos e, todo dia, têm que responder a 
questionamentos da comunidade, portanto, pedem informações. Comentou que fez um 
levantamento acerca da Folha de Pagamento da Prefeitura Municipal, até o mês de março, 
mas, precisa que sejam encaminhadas as folhas dos demais meses para prosseguir sua 
consulta. Sugeriu aos Nobres Pares que vejam os gastos da Administração Municipal com 
som e barraca, cujos recursos poderiam ser aplicados em muitas outras coisas, realizando 
eventos de forma mais simples. Disse que, após mais levantamentos, apresentará outros 
casos, como a denúncia que recebeu, na semana passada, sobre a área de saúde, porém, 
antes, deve apurar. Ressaltou o problema da falta de merendeira nas escolas rurais, que 
deve ser encaminhado ao Ministério Público, pois se a Administração abriu a sescolas, deve 
estruturá-las. Por fim, elogiou a atuação da Polícia Militar local, que vem fazendo blitz, 
apreendendo suspeitos e realizando um bom trabalho nesta cidade, esperando também que 
o problema dos menores no Distrito dos Remédios seja resolvido em conjunto com a Polícia 
e Conselho Tutelar. Não havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE disse que 
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esse resultado positivo é mérito do novo comandante da Polícia Militar que propôs um 
rodízio entre os policiais desta cidade, de Biritiba Mirim e Guararema. Informou que esteve 
em reunião com Diretores da Empresa Fíbria,  juntamente com o Prefeito Municipal, com 
membros da CAMAT – Cooperativa Agrícola Mista do Alto Tietê  e da ACAT -  Associação 
das Câmaras do Alto Tietê,  expondo sobre a evasão de impostos do eucalipto,  problema 
que o município vem enfrentando com empresas que aqui atuam. Disse que,  ao contrário 
do que faz a CAMAT,  que sempre os recolhe devidamente, tais empresas causam evasão 
de divisa de ICM, prejudicando o orçamento municipal.  Acrescentou que, com esta 
situação,  a Empresa Fíbria, diminuía,  cada vez mais,  a aquisição de madeira através da 
CAMAT, enquanto outros atravessadores eram beneficiados, desta forma, causando 
desproporção na balança comercial.  Disse que os pequenos produtores foram afetados, 
mas, nesta data, graças aos dados e pesquisas apresentados, concretizou-se a tão 
esperada e importante parceria com a Empresa Fíbria,  garantindo melhores resultados à 
CAMAT, fortalecendo o pequeno produtor,  quem mais movimenta a economia deste 
município e os mais afetados com os atravessadores. Lembrou, por fim,  que esta situação 
também  enfraqueceu o comércio local, mas, com a parceria efetivada nesta data, tudo 
voltará à normalidade. Antes de encerrar a sessão,  concedeu a palavra, como Líder de 
Bancada (PT), ao VER. AGNALDO BUENO que parabenizou as  Sras. Isaura dos Santos 
de Campos, Kellly Cristiane Miranda e Maria Aparecida Mariano dos Santos que,  
atendendo convite da Deputada Federal Janete Pietá,  participaram da 4ª Marcha das 
Margaridas, uma mobilização das mulheres trabalhadoras rurais, dos campos e florestas do 
Brasil,   realizado no último dia dezessete, em Brasília.  Disse que as salesopolenses 
voltaram incentivadas e dispostas a formar uma comissão, com o objetivo de fortalecer as 
políticas públicas voltadas às mulheres e, finalizando, disse também estar certo de que esta 
Casa as apoiará nesta iniciativa.  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 22 de Agosto de 2011. 
 
PRESIDENTE : 
 
1ª SECRETÁRIA  : 
 
2º SECRETÁRIO  : 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
29 de Agosto de 2011.   
            
 


