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              ATA DA 18ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂM ARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 06 de Agosto de 2012 - 4º Período da 15ª Legislatura. Aos 
seis dias do mês de Agosto do ano dois mil e doze, no edifício sede deste Poder Legislativo, 
realizou-se a Décima Oitava Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis sob a 
presidência do Vereador Paulo Arouca Sobreira e secretariada pelos Edis Sebastião 
Rodrigues de Campos Júnior – 1º Secretário e Angelino Rodrigues – 2º Secretário.  Às 
dezenove horas,  horário regimental, o Sr.  2º Secretário procedeu a verificação da 
presença,  constatando-se a ausência do Ver. Pedro da Fonseca e presença dos demais 
membros desta Casa.  Havendo número legal, o Sr. Presidente  declarou aberta a sessão e 
solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura da ata da sessão anterior. 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.  Ato contínuo, o Sr. Presidente submeteu a ata à discussão e votação, sendo a 
mesma também aprovada por unanimidade dos presentes, sem preceder manifestação e, 
prosseguindo,  solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura das matérias do 
EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus respectivos despachos: MENSAGEM 
Nº 1.149/12 do Poder Executivo, encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 023/12 (Revoga a 
Lei Nº 1.300/99 e atualiza e consolida as Normas de Posturas Municipais, na forma que 
especifica e dá outras providências) – desp.: Aguarde-se os Pareceres das comissões 
competentes;  OFÍCIOS Nºs 021 e 027/12 da Seção Pessoal da Prefeitura Municipal, 
encaminhando as Folhas de Pagamento, Admissões, Demissões e Rescisões de Servidores 
e Assessorias, respectivamente, referentes aos meses de Abril e Maio/12, e OFÍCIO Nº 
077/12 GP do Poder Executivo, encaminhando o BALANCETE FINANCEIRO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, referente aos meses de Abril e Maio/12, 
através de mídia digital – desps.: À Comissão de Finanças e Orçamento;  OFÍCIO Nº 
152/CGP da Prefeitura Municipal de Salesópolis, encaminhando cópia dos contratos, termos 
aditivos e rescisões amigáveis, referente ao período de junho a julho/2012 – desp.: Arquive-
se, Plenário ciente; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 088  – 
Informar nome e horário de trabalho do novo Coordenador/Diretor do Abrigo Provisório de 
Menores, enviando cópia do documento comprobatório à sua nomeação e, no caso do 
cargo estar vago, cópia do documento comprovando que a Promotoria Pública foi informada 
acerca dessa situação, e ainda informar quantas crianças estão abrigadas, com suas 
respectivas idades e número atual de funcionários com seus cargos e horário de trabalho;  
095 – Informar os cargos vagos neste período eleitoral, devido à desincompatibilização para 
as eleições municipais, quais os funcionários designados a assumirem referidos cargos e se 
o salário desses substitutos foi alterado, informar os valores;  096 – Determinar à Secretaria 
Municipal de Educação, esclarecer se foi registrado em ata o caso da transferência do 
Professor de Apoio da EMEI Professora Maria Aparecida Biasoli, embora a existência de 
portador de necessidade especial com características de hiperatividade naquela unidade 
escolar, em caso positivo, informar quando e qual medida referida secretaria adotou para 
resolver o problema e, em caso negativo, quando e quais medidas serão adotadas;  097 – 
Encaminhar, através do Conselho Municipal de Saúde, cópia das atas das três últimas 
reuniões, especialmente, a que foi registrada sobre a utilização de recursos destinados à 
Área de Saúde para outras finalidades;  098 – Encaminhar cópia do contrato vigente entre a 
Santa Casa e a Prefeitura Municipal de Salesópolis, relatório e documentos comprobatórios 
dos valores mensais repassados àquele hospital, e informar o valor da dívida pendente 
desse contrato,  todos do Ver. Claudinei José de Oliveira; e 100/12 – Informar as medidas 
que a Municipalidade vem estudando junto ao setor competente, para implantar redutores 
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de velocidade no trecho entre a Praça do Peão e o Radar Eletrônico da Avenida Professor 
Adhemar Bolina, do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes  – desps.: Aprovados, Encaminhe-se; 
MOÇÃO Nº 008/12  – DE CONGRATULAÇÕES pelo excelente trabalho desenvolvido pelos 
médicos, enfermeiros, técnicos e pessoal administrativo do HOSPITAL DAS CLÍNICAS 
LUZIA DE PINHO MELO, em especial o DR. BRUNO HENRIQUE OSUUGUI SVICERO – 
CRM Nº 140.176/SP, no atendimento do cidadão salesopolense Dimas de Melo Franco, do 
Ver. Paulo Arouca Sobreira e outros – desp.: Aprovada, encaminhe-se;  INDICAÇÕES 
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  134 – Determinar à Secretaria Municipal de Obras, 
pintar uma faixa de pedestres nas proximidades do Supermercado Okamura, localizado na 
Avenida Victor Wuo, bem como estudar a demarcação do solo, para definir o sentido correto 
do trânsito naquele local;  135 – Determinar à Secretaria Municipal de Obras a colocação de 
uma grade de proteção na Rua da Caixa D’Água, paralela à Rua 28 de Fevereiro, próximo à 
residência da Sra. Ângela, enfermeira, ambas da Verª. Deise Aparecida Corrêa Duque;  136 
– Determinar a limpeza da Rua Braz Torraga,  entre a Rua Expedicionário Benedito Bexiga 
Filho e a CAMAT, bem como da Avenida Professor Adhemar Bolina, entre o radar eletrônico 
e a Praça do Peão; 137 – Determinar estudos objetivando a implantação de redutores de 
velocidade na Avenida Professor Adhemar Bolina, especialmente, no trecho entre os Auto-
Postos Ipiranga e Petropires, ambas do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes;  e 138/12 – 
Determinar ao setor competente, podar a árvore da Rua Albretch Herman Kasper, Distrito 
do Remédio, ou interceder junto à própria Empresa Bandeirante Energias do Brasil, 
solicitando tal poda, bem como a colocação de mais uma luminária nas proximidades do 
imóvel Nº 104 da mesma via pública, do Ver. Claudinei José de Oliveira – desps.: 
Encaminhe-se, lidas no Expediente;  BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE SALESÓPOLIS, referente ao mês de Junho/2012 – desp.: À Comissão de Finanças e 
Orçamento; OFÍCIO Nº 085/5/12 do Capitão PM Alex Cesário do Amaral, da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo, comunicando que, desde o dia vinte e sete de junho, assumiu o 
comando da Terceira Companhia, que engloba os municípios de Guararema, Biritiba Mirim 
e Salesópolis, colocando-se à disposição para servir a sociedade;  COMUNICADOS sobre a 
liberação de recurso financeiro: do Ministério da Saúde – no valor de R$ 1.096,14 para o 
Pagamento de Piso Estratégico-Gerenciamento de Risco – competência Janeiro/2012;  no 
valor de R$ 5.012,85 para Pagamento de Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde – 
PFVPS – competência Junho/12; no valor de R$ 2.795,58 para o Pagamento de PAB FIXO 
– competência Março/12; no valor de R$ 2.400,00 para o Pagamento de Ações 
Estruturantes de Vigilância Sanitária – competência Janeiro/12; no valor de R$ 108.457,95 
para o Pagamento de Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e 
Hospitalar – competência Junho/12;  no valor de R$ 30.156,83 para Pagamento de PAB 
FIXO – competência Junho/12;  duas no valor de R$ 4.077,09 para Pagamento de 
Programa de Assistência Farmacêutica Básica – competências Maio e Junho/12;  no valor 
de R$ 12.500,00 para o Pagamento de Serviços de Atendimento Móvel às Urgências – 
SAMU 192 – competência Junho/2012; do Ministério da Educação – no valor de R$ 
1.184,00 referente a 1ª Parcela do PDDE para a APM da EMEI Professora Maria Aparecida 
Freire de Faria – competência – Junho/12;  nos valores de R$ 4.866,00 para Alimentação 
Escolar – Ensino Médio, R$ 2.140,00 para Alimentação Escolar – Creche, R$ 3.690,00 para 
Alimentação Escolar – Pré-Escola, R$ 714,00 para Alimentação Escolar – EJA, R$ 
16.050,00 para Alimentação Escolar – Ensino Fundamental, R$ 13.587,27 e R$ 4.057,61 
ambos para PNATE – todos competência Junho/2012; no valor de R$ 60.024,09 referente a 
6ª Parcela do FNDE – competência Julho/2012;  do Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome - nos valores e Programas: de R$ 2.368,77 para IGD-PBF, de R$ 500,00 
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para IGD-SUAS, de R$ 4.500,00 para PBF; de R$ 1.294,20 para PBVII, de R$ 1.500,00 
para PVMC – todos competência Abril/12, mais duas de R$ 500,00 para IGD-SUAS – sendo 
uma competência Setembro/11 e outra Outubro/11;  no valor de R$ 500,00 para IGD-SUAS 
– competências Maio/12; da Caixa Econômica Federal – no valor de R$ 65.054,59 para o 
Programa Gestão da Política de Desenvolvimento – Modalidade Pavimentação e 
Recapeamento Asfáltico;  CONVITES: da Paróquia Bom Jesus dos Passos para prestigiar a 
chegada da imagem Peregrina de Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade, no dia vinte e 
um de setembro, às doze horas e trinta minutos, em ato Cívico e Religioso, na Nascente do 
Rio Tietê e, na sequência, a imagem será acolhida na Igreja Matriz local; da EMEF 
Professora Sônia Maria da Fonseca, para a Festa do Folclore, no dia onze de agosto, a 
partir das dezessete horas; COMUNICADO do ex-Vereador Takundo Kusakabe, sobre sua 
mudança para a cidade de Bertioga, a partir do dia vinte e nove de junho, agradecendo a 
Câmara e ao povo salesopolense, esperando ver Salesópolis sempre progredindo –  desps.: 
Arquive-se, Plenário ciente.  Terminada a leitura, o Sr. Presidente concedeu a palavra aos 
Nobres Edis inscritos.  A VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE iniciou justificando 
sua Indicação Nº 135, acrescentando que a grade solicitada é de grande importância, pois, 
há uma altura de, aproximadamente, quatro metros,  entre uma rua e outra,  expondo os 
pedestres à sérios riscos devido à falta de calçamento. Disse ainda que os pedestres que 
utilizam aquele trecho, especialmente, crianças e idosos, convivem com o perigo de serem 
atropelados ou sofrerem uma queda daquela altura, razão pela qual, para evitar acidente,  
sugere a colocação de grade. Em seguida, reportou-se à sua Indicação Nº 134, justificando 
que o local conta com o movimento dos clientes do Supermercado Okamura e também é 
uma bifurcação, portanto, há constante movimentação de pedestres e de veículos de 
pequeno e grande porte, contudo, alguns motoristas abusam da velocidade e alguns 
pedestres são desatentos, situações que expõem todos à sérios riscos de acidente, 
necessitando assim da faixa de pedestres solicitada. Prosseguindo, disse que na mesma 
proposição, também sugeriu a demarcação do solo naquele local, pois, alguns motoristas, 
no sentido cidade-bairro, entendem que não há necessidade de contornar o Monumento à 
São Sebastião,  enquanto que outros sim.  Diante deste fato, disse que ainda é necessário 
considerar que naqueles arreadores estes motoristas cruzam ainda com os carros que vêm 
da Estrada da Usina e da Rua São Sebastião, Bairro Fartura, no sentido bairro-cidade, 
portanto, a falta de definição do sentido do trânsito pode causar colisão, o que será evitada 
com o estudo e a demarcação que ora solicita.  O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA 
iniciou dizendo que esta Casa de Leis está retornando do recesso legislativo, mas,  algumas 
reivindicações, até o momento,  não tiveram atenção por parte do Poder Executivo. 
Aproveitando a manifestação da oradora que o antecedeu, lembrou que, nesta Casa de 
Leis,  numa reunião, o Chefe do Poder informou que estava sendo firmado um convênio 
para sinalização de trânsito na cidade, motivo pelo qual ainda não havia pintado as 
lombadas, nem sinalizadas as vias públicas, contudo, concluiu o orador, até o momento, 
nada se viu neste sentido. Disse que as medidas estão sendo novamente reivindicadas, 
entretanto, a sinalização já deveria ter sido feita quando da obra de melhoria realizada no 
local, haja vista já ter acontecido acidente no mesmo local (em frente ao Supermercado 
Okamura da Avenida Victor Wuo). Em seguida, justificou oralmente seu Requerimento Nº 
96, enfatizando a necessidade do portador de apoio na assistência ao professor titular. 
Lamentou que a transferência citada na proposição tenha sido efetivada sem qualquer 
explicação à própria unidade escolar. Acrescentou que já foi questionado e procurado, 
requereu informações verbais, mas, até o momento, não recebeu retorno, nem soube da 
solução do caso. Concluiu dizendo que espera uma resposta, mas, já adiantou que não 
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poderão alegar  falta de recursos financeiros, haja vista que outras contratações estão 
sendo realizadas. Sugeriu ainda verificar se há professor parado em alguma área,  para 
retornar à sala de aula e desenvolver o trabalho necessário,  que é amparada pela 
legislação. Falou que apresentou o Requerimento Nº 95 para entender a medida de 
economia adotada pela Administração Municipal, pois, há função que necessita de 
substituto, porém, outras, devido à atual e tão justificada situação econômica, poderiam 
continuar vagas.  Reportando-se ao seu Requerimento Nº 97, disse que esperará as cópias 
das atas para confirmar a veracidade do desvio de utilização de recursos da área da saúde 
e, quanto ao Requerimento Nº 98, lembrou que, há muito, vem falando e solicitando 
esclarecimentos acerca da real administração da Santa Casa local que, segundo boatos que 
vem expondo desde o início deste semestre, já não é mais de responsabilidade dos 
Vicentinos. Prosseguiu lembrando ter solicitado que alguém da administração municipal 
viesse a esta Casa de Leis esclarecer tais boatos, mas, isso não ocorreu, portanto, quer 
saber se o convênio entre a Prefeitura e aquela Santa Casa ainda vigora e se os recursos 
estão sendo liberados, diante de tantos atendimentos que foram suspensos. Concluiu 
dizendo que todo serviço público interrompido ou suspenso têm como justificativa a falta de 
recursos financeiros, contudo, enfatizou que isso deveria ter sido avaliado há muito tempo 
atrás. Por fim, reiterou que apresenta tais questionamentos para apurar a veracidade dos 
fatos e após, adotar algumas medidas. O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES iniciou 
justificando sua Indicação Nº 136, dizendo que, há muito, ele e outros Vereadores cobram a 
limpeza da citada via pública, pois, seus moradores já questionam se os impostos que 
pagam são diferentes dos de outras ruas, haja vista que a limpeza sempre pára no mesmo 
trecho. Disse que fará levantamento dos requerimentos que já apresentou, pois, em uma 
das respostas do Chefe do Poder Executivo,  há mais de um ano e meio,  ele informa que o 
processo da  obra da calçada entre o Radar Eletrônico e a entrada do Bairro dos Buenos 
estava em andamento, contudo, até o momento, nada foi feito, entretanto, acrescentou que 
tal obra minimizaria os problemas que expôs também no seu Requerimento Nº 100, cuja 
falta de calçada e de redutor, aliados ao abuso da velocidade, causou, recentemente, um 
grave acidente, envolvendo um jovem desta cidade, naquele trecho. Lamentou que esteja 
alertando, falando, mostrando e nada é feito, deixando transparecer que precisa mais 
famílias chorarem para que a Administração Municipal acorde, lembrando ainda que já foi 
feito abaixo-assinado por moradores pedindo providências para o mesmo local, inclusive o 
Professor Anielo Fontanelli Neto, Cidadão Honorário Salesopolense, o procurou declarando-
se indignado diante da falta de medidas para conter a velocidade e evitar acidentes naquele 
trecho. Por fim, ressaltou que esta Casa de Leis não pode deixar que vidas de jovens sejam 
ceifadas por má conduta e mazela daqueles que deveriam administrar. Justificou sua 
Indicação Nº 137, que também solicita a implantação de redutores de velocidade, 
comentando os absurdos que ocorrem naquele trecho, especialmente, porque o trecho 
conta com alguns pontos comerciais de entrada e saída de veículos de pequeno e grande 
porte, expondo todos à risco. Finalizou dizendo que suas reivindicações refletem a cobrança 
da população,  que é antiga, contudo, espera que tais redutores sejam colocados conforme 
determina a legislação, evitando os problemas ocorridos com as lombadas construídas na 
Estrada de Santa Branca que geraram manifestação e tiveram que ser consertadas. Não 
havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE reportou-se à manifestação do último 
orador, acrescentando que, no trecho referido na sua Indicação Nº 137, também há a 
Creche Municipal, portanto, além de merecer atenção da Administração Municipal para 
conter o abuso no trânsito, também deveria ser uma questão de consciência de quem dirige 
o veículo. Ato contínuo,  constando a inexistência de pauta a ser tratada na presente Ordem 
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do Dia, passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL  e, conforme livro de inscrição,  
concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA 
disse que vem tentando realizar um trabalho, seja levando os fatos que lhe são trazidos ao 
Chefe do Poder Executivo, por escrito ou telefonando, como o caso das máquinas que o 
município dispõe ou que pertencem ao Consórcio Três Rios, que estavam trabalhando em 
obras que não deveriam. Lembrou que, no dia vinte e um março, solicitou melhorias na 
Estrada dos Cardoso, Bairro do Alegre, através de uma Indicação, contudo, passados 
quatro meses, até o momento, não acharam tempo para visitar o local, ver o que precisa ser 
feito e incluir no cronograma de trabalho, com isso, ele (o orador) continua sendo cobrado 
pelos munícipes. Disse que continua explicando aos solicitantes, pedindo-lhes paciência, 
mas, não há mais condições de tráfego no local, visto que  jogaram terra e entupiu as 
bocas-de-lobo, o que demonstra a falta de vontade de fazer o trabalho. Disse não saber se 
tal postura deve-se ao fato dele não ser uma pessoa que agrada a atual gestão, contudo, 
ressaltou que é cumpridor do seu dever, faz seu trabalho e cobra para atender a 
necessidade dos moradores e, se for preciso, buscará a intervenção do Ministério Público. 
Lamentou contudo,  ter que levar casos tão pequenos ao Ministério Público, obrigação do 
dia-a-dia da Administração, para os quais sempre recebe como resposta que a máquina 
está aqui ou lá e acrescentou que, realmente, já a viu em áreas particulares e já 
documentou e que, por isso, não há tempo para atender a comunidade. Disse que pediu a 
atenção da Administração, inclusive no período do recesso, e não conseguiu, muito embora 
tenha tomado conhecimento de que máquinas do Consórcio Três Rios foram utilizadas em 
propriedades particulares de bairros afastados, deixando assim de reparar a ponte quebrada 
da Estrada do Maza, que pode derrubar um caminhão e, consequentemente,  quebrar 
tubos, e ao ser solicitada a troca desses tubos, novamente, será alegada falta de material 
para substituição. Disse que não é a primeira vez que cobra o serviço e que outros 
Vereadores já foram acionados também, mas, a Administração Municipal não tem um 
cronograma de trabalho, tanto que reitera pedidos de serviços que não foram atendidos há 
quatro meses e, no caso da citada ponte, há um ano.  Declarou-se entristecido por saber 
que foram gastos, ou supostamente gastos, dois milhões de reais nas estradas rurais, mas, 
segundo informações de um funcionário da Prefeitura Municipal, a planilha previa quarenta 
quilômetros de estradas rurais, e foram realizadas obras em apenas quinze quilômetros. 
Disse que com tal recurso deveria, ao menos, resolver os casos solicitados, como o da 
Estrada do Maza, deixando o local acessível, ainda que atendesse um de cada vez, mas 
não tratar com tanto descaso. Falou que, há anos, está nesta Casa de Leis, conhece os 
funcionários que comandam o Setor de Obras, portanto, preferia que lhe falassem que não 
o atenderiam porque foi esta a determinação que receberam.  Se assim ocorresse, sugeriria 
aos munícipes que fizessem abaixo-assinado e protocolassem no Ministério Público, e 
procurassem o atendimento através de outro Vereador. Lembrou que prometeram, numa 
reunião, no Bairro Padre José, no ano retrasado, que arrumariam aquela estrada, mas, 
esteve no local, nesta data, e constatou que arrumaram apenas um lado, enquanto que, 
para o outro lado, nem levaram material. Também lembrou que falaram que a obra da ponte 
da Estrada da Roseira estava pronta, e questionou por quê então um caminhão da 
Prefeitura Municipal esteve no local posterior à sua reclamação, sugerindo confrontar a 
fotografia da obra antes do recesso e depois. Informou que plantaram grama, fizeram 
guarda corpo entre outros, o que demonstra que a obra não estava pronta, além de levarem 
o material com veículo e funcionário da Administração, o que deveria ter sido feito por 
funcionário da empresa responsável pela obra. Disse que referida obra deveria ter sido 
fiscalizada por fiscais da Prefeitura Municipal, contudo, lembrou que, na citada reunião, 
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ocorrida nesta Casa de Leis, o Secretário Municipal de Obras informou ao Sr. Prefeito  e 
demais Vereadores que a obra estava concluída, então, questionou porque não deixaram 
como estava. Disse que o que vem falando e pedindo não é nada de especial e fez uma 
aposta, basta que alguém fale que haverá festa em algum bairro,  certamente uma máquina 
da Prefeitura será enviada para consertar a estrada de acesso, enquanto que os pedidos de 
quatro meses, seis meses ou até um ano, recebem sempre uma boa desculpa. Disse que 
seu trabalho é igual a qualquer outro, pois, é Vereador como outro qualquer, mostra sua 
preocupação e traz suas reivindicações, esperando contar com o apoio desta Casa de Leis 
para que as coisas aconteçam de fato. Prosseguindo, comentou que alguns funcionários 
estão acionando a Justiça contra a Administração Municipal e, embora entenda que os 
Procuradores Jurídicos tenham o dever de defender a Prefeitura local e levar argumentos 
para tal defesa,  na ação movida pelo Sr. Benedito, antigo motorista da Prefeitura Municipal, 
nem o advogado da Administração apareceu na audiência, portanto, o caso foi julgado à 
revelia. Lamentou o fato porque o dinheiro é público, é do município, não é do Prefeito 
Adilson, portanto, levantará à fundo para saber o que a Procuradoria Jurídica Municipal fará 
com relação a este e outros fatos iguais, porque os Secretários, Diretores e Procuradores 
são pagos pelo município, portanto, as causas não podem ser ganhas por falta de defesa, 
de representante, ainda que os argumentos fossem fracos, os processos  não poderiam ser 
concluídos à revelia. Finalizou declarando saber que há vários processos de funcionários 
tramitando na Justiça, portanto, se tudo ocorrer desta forma, quer saber o que acontecerá 
daqui a algum tempo, portanto, naquilo que for possível, espera contar com o auxílio desta 
Casa de Leis. O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES reportando-se à manifestação do 
orador que o antecedeu, acerca do patrolamento das estradas, lembrou que, antes da festa 
do ano passado, que aconteceu em maio, a Estrada da Pedra Rajada foi patrolada e, neste 
ano, também o serviço foi feito somente até a igreja onde acontecerá a festa, 
aproximadamente, dois quilômetros, enquanto o restante do bairro está intransitável, apesar 
da Lei Orgânica determinar o patrolamento, a cada seis meses, para garantir as mínimas 
condições de tráfego. Lamentou que outros ramais da mesma estrada que ele e outros 
Vereadores já solicitaram providências, desde maio do ano passado, até o momento, não 
foram atendidos. Comentou que, há muito, ele e outros Vereadores vêm cobrando a 
manutenção da ponte da Estrada do Bairro dos Buenos, assim como vários moradores 
reiteraram tal pedido, porque, embora o problema não apareça, as madeiras de baixo estão 
com rachaduras, preocupando e colocando em risco os usuários, os quais esperam que 
funcionários especializados da Administração Municipal verifiquem a situação e evitem 
maiores transtornos. Dirigindo-se ao Sr. Presidente, questionou as providências que o Poder 
Executivo adotou com relação à contratação de merendeiras para as escolas isoladas, pois, 
os problemas enfrentados pelos professores já foram relatados, portanto espera a resposta 
para dar o retorno esperado pelos professores e ver que atitude devem adotar.  Referindo-
se às viagens realizadas pela Municipalidade a São Paulo, relatou que o povo e motoristas 
da Prefeitura vêm passando dificuldade, pois, foram orientados pela Administração 
Municipal que, ao chegarem próximo ao pedágio, devem desviar o caminho, dando volta por 
dentro de Itaquaquecetuba e São Miguel, a fim de evitar o pagamento do pedágio, face às 
dificuldades financeiras. Questionou quanto o veículo tem que rodar, dentro de área urbana, 
com várias lombadas, para desviar o caminho, e o custo-benefício dessa mudança de 
trajetória. Disse que, na maioria das vezes, os próprios munícipes transportados se reúnem 
e pagam o pedágio, quando não o próprio motorista, para evitar tal desvio, assume tal 
despesa,  na esperança de ser ressarcido pela Administração Municipal. Lamentou tal fato, 
considerando-o vergonhoso para a Administração Municipal, portanto, os Vereadores não 
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podem concordar e se calar, e espera que o Chefe do Poder Executivo reembolse tal 
despesa aos seus funcionários para que continuem prestando o bom atendimento à 
população. Quanto à suspensão do atendimento de especialidades na Santa Casa local, 
questionou há quanto tempo o município realiza tais atendimentos, apesar das dificuldades 
financeiras, e agora, os salesopolenses estão obrigados a buscarem atendimento nos 
hospitais de referência da região, contudo, o município ainda não disponibiliza transporte e 
muitos estão enfrentando dificuldades. Destacou a suspensão do médico ortopedista que, 
há mais de quinze anos, prestava serviços no município, contudo, questionou como fará 
uma pessoa que tiver o pé fraturado e não dispuser de  recursos para ir até Mogi, sabendo 
que, de transporte coletivo, será muito difícil. Ainda assim, lembrou que, do ponto de ônibus 
de Mogi das Cruzes até o SUS, há uma distância muito grande para percorrer e, nem todo 
munícipe terá condições de pagar táxi, esperando então, que a Administração Municipal 
adote as providências, ao menos, readmitindo o médico ortopedista. Reconheceu que todas 
especialidades são importantes, entretanto, há como as pessoas se locomoverem, mas, nos 
casos de ortopedia, fica mais difícil. Finalizou sugerindo a realização de um convênio ou 
parceria com o Município de Mogi das Cruzes e que a Prefeitura Municipal ofereça,  ao 
menos,  o transporte aos pacientes. Passando a presidência ao Sr. 2º Secretário, Ver. 
Angelino Rodrigues, o VER. PAULO AROUCA SOBREIRA,  reportando-se ao uso da água, 
disse que, atualmente, o Rio Tietê não tem muito a oferecer e, baseado nisso, acredita que 
o município tenha um atraso de vinte anos pela falta de arrecadação. Esclareceu que isso 
se deu porque as Administrações anteriores não dispensaram o devido valor, nem cobrou o 
devido contrato. Comentou que, neste mês de recesso legislativo, visitou várias Câmaras 
Municipais para conhecer os contratos renovados entre a Prefeitura do Município e a 
Sabesp, mas, com investimento em prol do município. Disse que buscou tais informações 
porque Salesópolis carece de emprego e de arrecadação e acredita que a renovação do 
contrato, já vencido entre o Município de Salesópolis e a Sabesp, poderá ser uma forma de 
obter uma cobrança justa e adequada pelo fornecimento de água. Lembrou que já foi 
realizada uma reunião, discutido o assunto,  nesta Casa de Leis, onde vários Vereadores 
participaram e, diante dos levantamentos que fez, contando com o apoio do Dr. Alberto 
Prado Sanches - Assessor Jurídico deste Legislativo, nesta semana, encaminhou uma 
Minuta do Protocolo de Intenções ao Sr. Prefeito Municipal. Disse que o documento ficará 
disponível aos demais Vereadores para análise, informando que a Prefeitura do município 
de Pindamonhangaba recebe da Sabesp oitenta milhões de reais, em quatro parcelas. 
Acrescentou ainda que esse como outros municípios que receberam não são produtores de 
água, demonstrando que Salesópolis está nesta “pindaíba” porque quer,  motivo pelo qual 
encaminhou a minuta e espera que os demais Vereadores pressionem para que esta 
situação seja resolvida, haja vista que a renovação está pendente há mais de seis anos. 
Disse que é importante saber por que não foi renovado o contrato, de que forma deve ser 
feito isto  e por que a Sabesp é dona da situação, enquanto que é Salesópolis quem fornece 
a água. Enfatizou que encaminhará o caso e, embora a Sabesp já tenha realizado audiência 
pública neste município, acredita seja necessária outra audiência pública para definir, 
assinar o contrato a ser aplicado no município com gerenciamento e fiscalização da Câmara 
Municipal. Comentou que Salesópolis recebe apenas um mil e quatrocentos reais por mês 
da Petrobrás e, por comparação, disse que o imposto do lavador de carros é maior que o 
daquela estatal. Concluiu dizendo que já falou com todos os Nobres Pares sobre o assunto, 
a fim de pressionarem a Sabesp para que pague o que a cidade merece e, se para eles tem 
valor, este momento de renovação é de cobrar o pagamento do atrasado, do devido e, se 
possível, o investimento feito neste município, além de cobrar a geração de emprego e de 



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

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

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

 

continuação da Ata da 18ª Sessão Ordinária, realizad a em 06 de Agosto de 2012                                      FL. 8 
 

 

 

mais investimentos. Reportando-se à manifestação do Nobre Par Vanderlon sobre as 
merendeiras, disse que, independentemente de constar em lei, deveriam conversar com a 
Secretaria Municipal de Educação, para levantar o custo desta contratação, haja vista a 
existência do FUNDEB – Fundo Nacional para o Desenvolvimento do Ensino Básico entre 
outros. Disse que o município tem condições de pagar, lembrando que este sofrimento não 
é de agora, se arrasta há muito, portanto, sugeriu que a Comissão de Educação desta Casa 
de Leis verifique a possibilidade junto à Secretaria Municipal de Educação para que a 
cobrança seja documentada ao Sr. Prefeito Municipal. No tocante ao transporte de 
pacientes, sugeriu o encaminhamento de documento para saber os dias, horários e 
motoristas, a fim de constatar se a informação tem procedimento. Esclareceu que o assunto 
comentado afeta a logística do transporte, portanto, é necessário verificar se não estão 
utilizando o caminho citado para atender os pacientes com os locais de seus exames, ou 
seja, deixam paciente em Mogi das Cruzes, depois em Itaquaquecetuba, Ferraz de 
Vasconcelos e São Paulo, então pode ser que a logística tenha sido definida por isto. 
Enfatizou que, se não for este o caso, não cabe ao paciente ou motorista pagar, mas,  à 
Prefeitura Municipal. Quanto à dispensa dos médicos especialistas, disse que todos os 
municípios do Alto Tietê sofrem com este tipo de situação, contudo, é impossível acreditar 
que se deixe os pacientes na metade de um tratamento, sem cardiologista, ortopedista, 
psiquiatra, entre outros. Ressaltou que isto não tem cabimento, o Município tem que dar um 
jeito, se virar, mas, tem que pagar, enfatizou que isto é obrigação do Prefeito Municipal, da 
Secretária Municipal de Saúde ou de quem estiver respondendo interinamente pelo cargo, 
portanto, se não responder de um jeito, que o faça readmitindo o profissional. Disse que 
está todo dia na rua, assim como os demais Vereadores, e cada um busca um espaço para 
ajudar da melhor forma a população, estando certo de que todos tentam resolver a situação, 
contudo, os problemas de saúde são os mais emergentes, porque um pedido de máquina 
para passar numa estrada pode esperar dois dias ou mais, mas, a saúde, pode levar o 
cidadão à morte, portanto, não tem desculpa para não ter atendimento, tem que ter o 
profissional. Declarou que não culpa a Santa Casa local, reconheceu o empenho dos 
profissionais e, embora também reconhecendo que o custo de especialidade médica seja 
mais alto, entendendo ainda que o município que não tem uma arrecadação, a 
Administração deveria ter feito uma previsão orçamentária para suportar os quatro anos do 
mandato, “deveria ter feito o primário ou secundário para fazer a conta de um mais um, que 
resulta em dois”. Acrescentou que, se a Administração Municipal viu o que gastaria em 
quatro anos, deveria ter reservado o dinheiro para pagar. Concluiu dizendo que, para ele, 
não tem perdão, porque é uma questão de saúde e, embora em outras situações até se 
tolere a demora, na saúde não há como tolerar. Falou que há situações em que não há 
como contar com ajuda de vizinho e parente; é necessário o socorro médico e o transporte 
adequado. Declarou reconhecer que é difícil lidar com os problemas municipais, contudo, é 
mais ainda, com as pessoas que distorcem a situação, daí a necessidade de cobrar o que é 
o certo e não politicamente. Finalizando, ressaltou a necessidade de cobranças para 
resolver os problemas, motivo pelo qual os Vereadores estão nesta Casa de Leis.  Usando 
da palavra como Líder de Bancada (PR) , o VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA , 
reportando-se à renovação do contrato entre o Município e a Sabesp, disse que, antes do 
recesso, também levou o caso à conhecimento do Deputado André do Prado, do seu 
partido, a fim de fortalecer o trabalho proposto, entre eles, para a redução da tarifa de água 
e esgoto para a população salesopolenses em geral. Dirigindo-se ao Sr. Presidente, 
lembrou que ele falou na já citada reunião, ocorrida nesta Casa de Leis, que os Vereadores 
não votariam nada em cinco dias, realmente isso foi feito. Esclareceu ainda que a audiência 
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pública solicitada por ele (o orador) naquela reunião, ainda não ocorreu, apenas aconteceu 
a audiência para o Plano e Saneamento do Município, assunto que já vinha sendo 
trabalhado. Reiterou que a audiência que solicitou visa a participação da população na 
discussão de ganho para o município e onde será aplicado. Lembrou que o Poder Executivo 
vinha trabalhando na intenção de implantar um parque municipal, contudo, disse que ele 
mesmo não concorda, assim como outros Nobres Pares, pois, acreditam que se for 
implantado não será cuidado. Enfatizou que pretende algo que beneficie o bolso do povo e 
do município, que atenda especialmente a população em geral. Disse que outros 
presidentes deste Legislativo já solicitaram reunião para discutir a renovação do contrato, 
mas, os representantes da Sabesp não vinham e, agora, apareceram e queriam a 
aprovação do novo contrato num prazo de cinco dias, o que não aconteceu, pois, ainda 
aguardam o agendamento da solicitada audiência pública. Dirigindo-se, novamente, ao Sr. 
Presidente, disse que, embora tenham divergências políticas, não poderia deixar de 
parabenizá-lo por sua manifestação acerca da área de saúde. Lembrou que é isso que vem 
falando, há tempo; realmente a Santa Casa e seus profissionais não têm culpa pela 
situação, pois, se a Administração sabia que, em algum momento, faltaria recurso, deveria 
ter pensado como fazer para evitar o problema, pois, a crise econômica não surgiu o mês 
passado, mas, há quatro anos. Portanto, concordou que não pode deixar a população sem 
as especialidades médicas, como o caso do ortopedista, especialmente, numa cidade como 
esta, que conta com tantos trabalhadores rurais, seja na lavoura ou no eucalipto, os quais 
precisam muito desta especialidade. Acrescentou ainda, que há necessidade de outras 
especialidades médicas, como cardiologistas e da excelente profissional de dermatologia, 
mas, ao chegar ao ponto em que está, a atual gestão já pode levantar as mãos para o céu, 
lembrando que, em outras gestões, bastava atrasar um mês o pagamento, já colocavam 
faixa e queriam fechar as portas da Santa Casa. Questionou onde está todo aquele grupo 
que falava tanto antes e, atualmente, nada fala, questionando se este silêncio é porque os 
envolvidos são candidatos. Disse para os membros do citado grupo mostrarem a situação 
atual, porque, em anos anteriores, condenavam e, agora, nada fazem. Finalizou enfatizando 
que não age com demagogia e parabenizou o Nobre Presidente que falou a verdade acerca 
da falta de planejamento. Concluindo, o orador disse que não foi só nisso que não ouve 
planejamento, muitas outras coisas também não foram planejadas e estão estourando 
agora. Recordou que, quando Presidente deste Legislativo, no final do mandato, as sobras 
de recursos eram devolvidas até para pagar o décimo terceiro salário dos funcionários 
municipais, acreditando que isso tenha que se repetir agora, porque foram muitas 
contratações e o recurso mal aplicado, citando que há sete dentistas. Considerou-se no 
direito de falar porque também sempre correu em busca de recursos, mas, lembrou que se 
a documentação não estiver regularizada, não são liberados. Por fim, lembrou que, para 
quem sentou em cadeira de cargo abaixo do Prefeito Municipal, foi Secretário Municipal de 
Saúde, parece brincadeira deixar acontecer o que vem acontecendo. Não havendo mais 
oradores inscritos,  o SR. PRESIDENTE disse que não importa quem esteja à frente do 
município, todos eles têm responsabilidade para com os munícipes. Não pode dizer que os 
anteriores não erraram e não está nesta Casa de Leis para defender nenhum deles, apenas 
quer o certo e que tudo o que é para ser feito deve ser em benefício da população. Com 
relação ao contrato da Sabesp, disse que ele é importante para melhorar a vida do 
munícipe,  ressaltando que, implantar esgoto e expandir as redes, já é função daquela 
estatal que ganha para tal serviço, portanto, deve pagar pelo uso da água que ela vende. 
Reiterou que, em Pindamonhangaba, a Sabesp repassou oitenta milhões de reais, em 
quatro parcelas anuais de vinte milhões cada uma, recurso que gerou benefício para a 
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população e não para fazer parquinho e praça. Ressaltou que o povo precisa, 
primeiramente, de saúde, depois de educação e, depois, se não há especialista, como é o 
caso atual, a Administração Municipal deve disponibilizar o carro para que o munícipe 
consiga o atendimento, Disse que sempre trabalhou na área de saúde, certo de que, tendo 
saúde,  o ser humano poderá fazer o restante. 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 06 de Agosto de 2012. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  :    
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
13 de Agosto de 2012.  
            


