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              ATA DA 27ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁR IA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 03 de Outubro de 2011 - 3º Período da 15ª Legislatura. Aos 
três dias do mês de Outubro do ano dois mil e onze, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Vigésima Sétima 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 também aprovada por unanimidade, sem preceder 
manifestação.  Ato contínuo,  solicitou a Sra. 1ª Secretária que procedesse a leitura das 
matérias do EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus respectivos despachos:  
MENSAGEM Nº 1.128/11 do Poder Executivo, encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 
020/11 (Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Salesópolis, para o exercício de 
2012) – desp.: Aos Vereadores e, após dez dias, às Comissão de Finanças e Orçamento, 
conforme disposto no Artigo 205 do RI; PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 003/11 
(Concede Título de Cidadã Honorária do Município a Professora Luzia Vaquelli dos Santos e 
dá outras providências), de autoria do Ver. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior e 
demais Vereadores – desp.: À Ordem do Dia da presente sessão para única discussão e 
votação; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  120 – Prestar 
informações que relaciona acerca da obra de reforma e ampliação do prédio da Casa da 
Agricultura, haja vista tratar-se de dois convênios distintos; e 121/11 – Informar por quê,  até 
o momento, não foram tomadas providências acerca das luminárias quebradas na Avenida 
Professor Adhemar Bolina, ambos do Ver. Pedro da Fonseca – desps.: Aprovados, 
encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  152 – Determinar ao 
Setor de Obras, realizar a reforma que se faz necessária no telhado de duas salas de aula 
da EMEF Professora Sônia Maria da Fonseca, destelhada desde março deste ano, do Ver. 
Pedro da Fonseca;  153 – Atender o abaixo-assinado que anexa, contra a possível 
reabertura ao trânsito de veículos no trecho da Avenida Professor Adhemar Bolina, 
conhecido por “Avenida Nova”, do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes; e 154/11 – Interceder 
junto a Empresa Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a colocação de uma luminária 
na altura do Nº 296 da Rua Santa Maria, do Ver. Agnaldo Bueno – desps.: Encaminhe-se, 
lidas no Expediente;  PARECER CFO Nº 033/11 referente ao Balancete Financeiro da 
Câmara Municipal de Salesópolis, relativo ao mês de Agosto/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;  OFÍCIO Nº 3767 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
convidando os membros deste Legislativo para o Ciclo de Debates com Agentes Políticos e 
Dirigentes Municipais, a realizar-se no dia sete de Outubro, às dez horas, no Centro Pastoral 
da Igreja Matriz de Salesópolis;  COMUNICADOS sobre a liberação de recursos financeiros: 
do Ministério da Educação – no valor de R$ 888,00 para Alimentação Escolar-EJA, de R$ 
4.848,00 para PNAE-Médio, de R$ 2.118,00 para Alimentação Escolar-Pré-Escola, de R$ 
16.548,00 para Alimentação Escolar-Ensino Fundamental, de R$ 1.356,00 para PNAE-
Creche, de R$ 3.686,25 referente a Sexta Parcela do PNATE e de R$ 13.716,27 também 
referente a Sexta Parcela do PNATE, todos competentes a Setembro/2011 – desps.: 
Arquive-se, Plenário ciente. Terminada  a  leitura,  o  Sr. Presidente registrou e agradeceu a 
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presença do Sr. Fernando, Gerente Regional da Caixa Econômica Federal e, em seguida, 
concedeu a  palavra  aos  Nobres Edis inscritos.   O VER. PEDRO DA FONSECA iniciou 
justificando oralmente seu Requerimento Nº 121, lembrando que o recurso para colocação 
dos postinhos com luminárias na citada avenida, foi liberado pelo DADE – Departamento de 
Apoio e Desenvolvimento das Estâncias,  contudo, as luminárias foram depredadas e, até 
momento, não foram substituídas,  causando transtornos aos pedestres. Reportando-se à 
Indicação Nº 152,  disse que a Prefeitura Municipal informa que reformará o telhado todo 
daquela unidade escolar,  mas,  até o momento,  nenhuma providência foi adotada. Por fim,  
justificou oralmente seu Requerimento Nº 120, dizendo que os cômodos da parte de trás do 
prédio ainda não passaram por obras de reforma, muito embora, haja recurso de dois 
convênios diferentes, sendo um no valor de sessenta mil reais e outro, de duzentos e 
cinqüenta mil reais.  Concluiu dizendo que há muito por fazer naquele prédio,  pois no 
projeto inclui, até mesmo, um Centro de Processamento do Cambuci e Frutas Nativas de 
Salesópolis, contudo, vê-se apenas que o prédio da frente foi pintado, o que lhe motivou a 
fazer os questionamentos através desta proposição. O VER. VANDERLON OLIVEIRA 
GOMES justificou oralmente sua Indicação Nº 153, esclarecendo que cento e vinte pessoas 
assinaram pedido ao Sr. Prefeito Municipal, contra a reabertura do trecho denominado 
“Avenida Nova”, da Avenida Professor Adhemar Bolina, porque é um dos poucos espaços 
de lazer oferecidos à criança e juventude salesopolense.  Acrescentou ainda a necessidade 
de colocar uma lixeira na recém-inaugurada Praça de Exercícios do Idoso, além de banheiro 
e bebedouro, serviços públicos reclamados pelos idosos, usuários daquele espaço. Não 
havendo mais oradores inscritos, o Sr. Presidente comunicou que, conforme disposto no 
Artigo 205 do Regimento Interno desta Casa de Leis, o Projeto de Lei Nº 20/11 ficará 
disponível aos Vereadores para apresentação de Emendas e, após este período, seguirá 
para a Comissão de Finanças e Orçamento analisar e exarar parecer.  Em seguida, passou 
para a ORDEM DO DIA, solicitando a Sra. 1ª Secretária que procedesse a leitura do 
Requerimento de Urgência Especial Nº 06/11. Terminada a leitura, foi o citado requerimento 
submetido à votação, o qual foi aprovado por unanimidade. Aprovada a Urgência Especial e 
independendo de Pareceres das Comissões Permanentes, conforme disposto no Regimento 
Interno, o Sr. Presidente submeteu à única discussão e votação o Projeto de Decreto 
Legislativo Nº 03/11 (Concede Título de Cidadã Honorária do Município à Professora Luzia 
Vaquelli dos Santos e dá outras providências),  de autoria do Ver. Sebastião Rodrigues de 
Campos Júnior e outros, o qual foi aprovado por unanimidade, 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. PEDRO DA FONSECA parabenizou o Sr. Prefeito Municipal e 
seu vice,  bem como à Sra. Secretária Municipal de Saúde, que não mediram esforços para 
conseguir a implantação e inauguração do SAMU, no último dia trinta. Ressaltou que a 
cidade ganhou mais uma alternativa para atendimento aos munícipes, esclarecendo que 
este consórcio,  entre as cidades de Mogi das Cruzes, Biritiba Mirim e Salesópolis,  será de 
grande importância para esta região que enfrenta dificuldades no atendimento dos 
acidentes. Lembrou que, há muitas ocorrências na cidade, seja pelo trabalho realizado no 
corte de eucalipto, pela condição de estância turística, ou ainda por ter uma rodovia 
cortando o município, especialmente, após seu recapeamento, cuja qualidade favoreceu o 
abuso na velocidade e, por conseqüência, o aumento dos acidentes. Disse que a 
Comunidade Santa Luzia, Bairro Fartura, solicitou uma reunião com a Diretoria do Meio 
Ambiente e Prefeito Municipal, a fim de discutir solução para o problema de esgoto, nas 
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proximidades da igreja do bairro. Por fim, parabenizou os festeiros do Bairro da Barra, pela 
festa realizada no último final de semana, lembrando que, no período de oito a doze de 
outubro, será realizada a Festa de Nossa Senhora Aparecida, no Bairro dos Pintos, 
esperando que todos participem e colaborem com brindes e prendas. O VER. AGNALDO 
BUENO registrou que o Sr. Fernando, Gerente Regional da Caixa Econômica Federal, 
presente nesta sessão, sempre fez muito pelo município.  Lembrou que, quando ele (orador) 
ocupava o cargo de Secretário Municipal de Assistência Social, esteve, várias vezes, 
precisando dos serviços daquela instituição, sendo sempre muito bem recebido. 
Prosseguindo, parabenizou o Governo Federal que, através do Ministério da Saúde, criou 
um projeto de regionalização para atender as cidades de pequeno porte, viabilizando a 
implantação do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, em Salesópolis. 
Acrescentou ainda que no País, são cento e doze milhões de pessoas que podem contar 
com o serviço do SAMU e, com a inauguração de sábado, Salesópolis não ficará fora deste 
grupo de atendidos. Informou que o Governo Federal, através do Ministério da Saúde, 
pretende atingir,  até 2014, cem por cento de todo território nacional com o serviço do 
SAMU, portanto, parabenizou o Governo Federal, bem como aos três Prefeitos dos 
municípios beneficiados, certo de que o empenho destes foi fundamental para esta 
conquista. Comentou que moradores do Bairro Totozinho Cardoso, o procuraram, 
reclamando que a quadra esportiva,  construída pela Transpetro,  está totalmente 
abandonada, sem condições de uso, lamentando o fato  porque Salesópolis não dispõe de 
tantos espaços para lazer. Falou ainda que a única iluminação de que dispõem os usuários 
daquela quadra, vem de casas vizinhas, portanto, solicitou ao setor competente, que realize 
os reparos necessários, viabilizando a utilização segura do espaço, garantindo lazer ao 
bairro. Também registrou a falta de iluminação na Praça de Exercícios do Idoso, já citada 
pelo Nobre Colega Vanderlon,  lembrando que os idosos preferem utilizar aquele espaço no 
período noturno, devido ao excessivo calor que tem feito durante o dia, mas, a falta de 
iluminação,  encurta o tempo de uso.  O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA disse que a 
inauguração do SAMU em Salesópolis é digna de elogios, pois, as ferramentas que 
favorecem a saúde são sempre bem-vindas, inda mais em se tratando de urgência e 
emergência. Enfatizou que toda ferramenta deve ser bem utilizada, portanto, sugeriu a 
realização de Palestra na Área de Educação, acerca da definição de urgência e emergência, 
inicialmente às professoras e destas a todos os alunos. Disse que saber como funcionará o 
SAMU é fator de suma importância para salvar vidas, sugerindo que esta Casa de Leis 
também participe da citada palestra. Acrescentou que, desde domingo, alguns casos já 
foram atendidos e que o SAMU abre uma porta fundamental, pois através deste socorro, o 
paciente independerá de vaga do plantão controlador, o qual será levado diretamente aos 
hospitais de referência da região. Também parabenizou o Prefeito Adilson, o Vice – Dr. 
Gilberto e demais prefeitos beneficiados, agradecendo ainda todos os profissionais do Setor 
de Convênio que se empenharam na questão burocrática,  garantindo o sucesso e 
resultando na implantação do SAMU em Salesópolis. O VER. VANDERLON OLIVEIRA 
GOMES, aproveitando a oportunidade e comentários acerca dos serviços de urgência e 
emergência, lembrou que a situação do Centro Municipal de Fisioterapia também é grave e 
necessita da união de forças, especialmente,  dos Vereadores mais próximos do Prefeito 
Adilson, alertando-o, assim como a Secretária Municipal de Saúde, acerca da situação.  
Relatou o caso de um munícipe que foi submetido a uma cirurgia há um mês e, ao procurar 
agendamento de sessões de fisioterapia, foi informado que seu número, na fila de espera, 
passava do centésimo, portanto, concluiu que, quando ele for chamado, provavelmente, já 
estará atrofiado. Questionou até quando os munícipes terão que se submeter a esta 
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situação, haja vista que este Município conta com apenas seis Fisioterapeutas, duas dessas 
estão afastadas por problemas de saúde, não entendendo, portanto, porque ainda não 
ampliam a carga horária de trabalho das outras quatro ou contratam outras profissionais, 
evitando tanta fila de espera. Enfatizou que o caso é sério, pois os munícipes estão se 
recorrendo a tratamentos em Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba, contudo, aumenta os 
custos, já que os pacientes têm direito ao transporte, portanto, uma questão de lógica, 
aplicar o valor do transporte na contratação de outras fisioterapeutas, evitando que o povo 
“fique a Deus dará”. Comentou ainda que alguns munícipes lhe reclamaram a falta de 
bebedouro na Santa Casa local, ficando os pacientes que aguardam o atendimento no 
Pronto Socorro obrigados a tomarem água no lavatório, portanto, sugeriu que consertem o 
bebedouro existente ou comprem outro, uma medida simples, mas, de necessária 
providência. Pediu para que o povo seja tratado com mais respeito, pois os problemas são 
levados aos responsáveis, documentados pelos Vereadores, mas, não saem do papel, 
questionando até quando terão que fazer tais pedidos. Comentou que, no dia anterior a esta 
sessão, esteve no “Mercadinho Vasconcelos”, quando seu proprietário declarou-se revoltado 
com a situação da calçada quebrada para reforma, em frente ao seu ponto comercial,  há 
mais de um ano, criando-lhe transtornos e prejuízos. Relatou que, naquele mesmo dia, 
presenciou um quase acidente no  comércio em questão, pois, não fosse a agilidade de um 
cliente, a máquina de assados teria caído, o que, conforme relatou o proprietário, já ocorreu 
por mais de duas vezes, devido à situação da calçada. Perguntou se o Prefeito Municipal 
está esperando o ano que vem (ano eleitoral) para continuar as obras paralisadas, 
questionando porquê referida obra não foi feita por etapas, ao invés de arrebentar toda 
calçada e a obra paralisada há tanto tempo. Por fim, disse que, um pouco de planejamento, 
ajudaria a vida de quem administra e de quem utiliza a via pública ou outros serviços 
públicos. Lamentou o caso, ressaltando que, na condição de pagador de imposto e 
cumpridor dos seus deveres, o direito daquele comerciante não está sendo respeitado. 
Lembrou que, no ano passado, denunciou a falta de acostamento na Rodovia SP-88, então 
em obras, e na semana passada, esteve juntamente com o Nobre Assessor Jurídico, 
conversando com a Promotora da Vara Distrital, quem informou que o processo encontra-se 
no CAEx - Centro de Apoio Operacional à Execução (oferece suporte técnico-operacional e 
serviços de informação/inteligência às Promotorias e Procuradorias de Justiça do Estado de 
São Paulo), que vistoriará o local para constatar a real necessidade do acostamento. Na 
oportunidade, disse que solicitou à Promotora atendimento especial a esse caso, que se 
arrasta há tempos, evitando que os munícipes sofram atropelamento naquela rodovia. 
Reportando-se à sua manifestação, na sessão anterior, acerca dos reclamos dos atletas 
participantes da Corrida de São Vicente, disse que, na terça-feira após a sessão, trouxeram-
lhe os três troféus para ele ver que não havia qualquer diferença, o que significa,  para o 
atleta, não haver diferença entre chegar primeiro ou último lugar na classificação. Enfatizou 
que são coisas que parecem pequenas, mas, são grandes e significantes para os atletas, 
que sequer comparam a qualidade dos troféus com os de outras cidades; reconhecem a 
realidade de cada município e não estão cobrando ou exigindo qualidade, apenas, 
organização.  Por fim,  disse que aqueles atletas relataram que,  sequer havia mesa para 
inscrição, portanto, espera que, nos próximos eventos,  respeitem os atletas, aos quais, 
muito pouco se oferece, e quando o faz, é mal feito, desanimando-os cada dia mais.  A 
VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE reportou-se ao Centro Municipal de 
Fisioterapia, dizendo que visitou o local e expôs o caso ao Sr. Prefeito, que lhe respondeu 
que serão contratadas mais duas fisioterapeutas, esperando que realmente contrate, pois, 
todos sabem a importância daquele serviço na vida das pessoas que necessitam do 
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tratamento. Registrou a inauguração do SAMU, dizendo que,  a partir de agora, ao ouvir a 
sirene da ambulância, todos saberão que o atendimento será de qualidade, que os 
atendidos serão respeitados e ao chegarem no destino, serão atendidos. Parabenizou o 
Prefeito e Vice-Prefeito Municipal, a Dra. Nereida – Secretária Municipal de Saúde, e todos 
aqueles que estiveram preocupados e trabalhando para que isso desse certo. Enfatizou que 
não se faz este tipo de coisa por política, mas, pelos salesopolenses, pois, qualquer pessoa 
poderá precisar do serviço do SAMU, inclusive, visitantes. Agradeceu a conquista do SAMU, 
principalmente, a Deus, porque teve muita oração, dadas as dificuldades encontradas 
quando da vistoria do local. No final, disse a oradora, graças a Deus, a pessoa que fez a 
vistoria, fotografou e até elogiou o local. Parabenizou os Nobres Pares que, juntamente com 
a oradora, nesta semana,  passaram a integrar o novo partido – PSD (Partido Social 
Democrático), criado recentemente no Brasil, citando assim os nomes dos Nobres Colegas 
Angelino, Pedro, Sérgio Feliciano e outros. Disse que este partido já contou com o apoio de 
várias pessoas que visam trabalhar com qualidade pelo município, tanto que, na última 
sexta-feira, já receberam uma Emenda, no valor de quinhentos mil reais, para aquisição de 
equipamentos agrícolas, o que demonstra a valorização da cidade. Reiterou elogios a todos 
integrantes do novo partido, agradecendo o Dr. Gilberto Lozano – Presidente deste novo 
partido, que se empenhou,  junto ao Prefeito Adilson, para sua criação no município, certa 
de que ainda virão mais verbas e mais conquistas. Por fim, novamente, deu graças a Deus,  
que sempre olhou por esta cidade e que cada vez mais conquistem mais coisas para 
Salesópolis. Não havendo mais oradores inscritos o SR. PRESIDENTE registrou que 
recebeu um ofício das Fisioterapeutas acerca dos problemas do Centro Municipal de 
Fisioterapia, o encaminhou ao Sr. Prefeito Municipal, solicitando providências, e que está 
esperando o retorno. Comentou que os Vereadores usam a fase da Explicação Pessoal, nas 
sessões ordinárias,  para expor vários problemas, contudo, esquecem de documentá-los 
através de ofício, indicação ou requerimento, portanto, para evitar que o assunto caia no 
esquecimento ou que o Sr. Prefeito Municipal nem tome conhecimento, alertou a todos que 
é necessário colocar os assuntos nas proposições. Reiterou o convite a todos os 
Vereadores para o Ciclo de Debates,  organizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, na próxima sexta-feira, a partir das dez horas, no Centro Pastoral desta cidade, onde 
também estarão presentes representantes dos municípios vizinhos e do Presidente daquele 
tribunal. Também lembrou que, no próximo dia quinze, esta Casa de Leis realizará a Sessão 
Solene Comemorativa ao Dia do Professor, no Salão Nobre da Escola Estadual Professora 
Olga Chakur Farah, esperando contar com a presença de todos. Também lembrou que,  na 
próxima segunda- feira, dia dezessete, será realizada a Primeira Reunião do Parlamento 
Metropolitano no Alto Tietê, que acontecerá a partir das nove horas, no Restaurante 
Senzala. Por fim, esclareceu que referido parlamento não é constituído por Presidentes de 
Câmaras, mas por representantes dessas, sendo constituído por trinta e nove municípios, 
enfatizando a importância desta Casa de Leis ser anfitriã desta primeira reunião, onde será 
discutida a cobrança pelo uso da água, há tempos, alvo de luta junto ao Governo do Estado. 
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 03 de Outubro de 2011. 
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2º SECRETÁRIO  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
10 de Outubro de 2011.   
            


