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              ATA DA 33ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 26 de Novembro de 2012 - 4º Período da 15ª Legislatura. Aos 
vinte e seis dias do mês de Novembro do ano dois mil e doze, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Trigésima Terceira 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. Agnaldo Bueno 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. Pedro da Fonseca 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. Agnaldo Bueno.  Ato contínuo, o Sr. Presidente submeteu a 
ata à discussão e votação, sendo a mesma também aprovada por unanimidade dos 
presentes, sem preceder manifestação. Em seguida, solicitou ao Sr. 1º Secretário que 

procedesse a leitura das matérias do EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus 

respectivos despachos: REQUERIMENTO, de autoria dos Vers. Deise Aparecida Corrêa 
Duque e Pedro da Fonseca, Nº 117/12 – Solicitando ao Sr. Prefeito, providenciar uma 
vistoria, pelos órgãos responsáveis, no local onde está sendo despejado o lixo coletado 
neste município - proximidades da Oficina Terapêutica, e adotar medidas imediatas, 
objetivando retornar o despejo do lixo em Aterro Sanitário legalizado da região, mantendo 
esta Casa de Leis informada acerca do andamento das providências – desp.: Aprovado, 
encaminhe-se; BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, 
referente ao mês de Outubro/12 – desp.: À Comissão de Finanças e Orçamento;  
PARECER CFO Nº 047/12 referente ao Balancete Financeiro da Prefeitura Municipal de 
Salesópolis, relativo ao mês de Setembro/12 – desp.: Aguarde-se o Parecer Prévio do 
Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para então emitir o parecer final e 
conclusivo; COMUNICADOS sobre a liberação de recurso financeiro: do Ministério da Saúde 
– no valor de R$ 4.077,09 para o Pagamento de Programa de Assistência Farmacêutica 
Básica – competência Outubro/12; no valor de R$ 1.500,00 para o Pagamento de 
Compensação de Especificidades Regionais – competência Setembro/12; do Ministério da 
Educação – no valor de R$ 1.662,90 para a APM da EMEF Mestra Henriqueta – 
competência Outubro/2012; nos valores de R$ 3.690,00 para Alimentação Escolar – Pré-
Escola, R$ 13.587,27 e R$ 4.057,61 ambos referentes a Oitava Parcela do PNATE e de R$ 
61.490,55 referente a Nona Quota do FNDE – todos competência Outubro/12; CONVITE da 
EMTU – Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, para a audiência Pública sobre a 
Permissão Onerosa do Sistema Regular do Transporte Metropolitano de Baixa e Média 
Capacidade da Área 5 (Região do ABD Paulista), a realizar-se no dia vinte e oito de 
novembro, às quatorze horas, em Santo André – 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 oralmente seu 
Requerimento Nº 117/12, dizendo que,  após o último feriado e ponto facultativo, no período 
de 15 a 20 de Novembro, nas proximidades da Oficina Terapêutica, onde a oradora atua 
como Professora,  deparou-se com o acúmulo de lixo coletado na cidade e despejado 
naquele local. Tomando conhecimento do fato, a oradora disse que contatou o Nobre 
Colega Ver. Pedro,  na qualidade de Presidente da CRNMA - Comissão de Recursos 
Naturais e Meio Ambiente, a fim de unirem esforços na solução desse problema, mas não 
tiveram sucesso. Disse ainda que, após tentarem e não conseguirem contato com o Sr. 
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Prefeito Municipal nem com a Secretária Municipal de Meio Ambiente, falaram com Sr. 
Antonildes – responsável pelo Setor de Transporte Municipal, quem informou que já havia 
conversado com a Secretária Municipal e que o problema seria resolvido, mas, até esta 
data, o problema persiste, além de continuarem depositando lixo. Lembrou que passam 
várias pessoas pelo local, que não é apropriado para este fim, portanto, acredita que devem 
encontrar outro local, pois, o atual prejudica o meio ambiente e a população. Concordou que 
não tem como deixar o lixo na porta das casas, sem coletá-lo, contudo, lembrou que o 
problema acerca do despejo do lixo é antigo e regional e vem se arrastando, sem solução. 
Enfatizou a necessidade dos Vereadores e toda população se unirem para solucionar o 
problema, haja vista que o mau cheiro está se alastrando pela cidade, necessitando assim, 
de solução imediata. Lembrou que esta cidade é uma Estância Turística e conta com 
noventa e oito por cento de sua área protegida pela Lei de Proteção dos Mananciais, 
portanto, não pode ter um lixão em área considerada central da cidade, embora acredita ser 
área rural, e que é necessário resolver o problema, alertando ainda que se não forem 
adotadas medidas imediatas não sabe o que poderá restar de consequência. Finalizando, 
dirigiu-se ao Sr. Presidente,  solicitando agendar reunião,  com a maior urgência, com a 
Secretária Municipal de Meio Ambiente, com o Prefeito Adilson , com a CETESB e quem 
mais julgar necessário, para que este problema,  que considera um dos mais graves da 

cidade, seja resolvido. O VER. PEDRO DA FONSECA, também reportando-se ao caso do 
despejo do lixo neste município, disse que, há tempos, vem conversando com o Sr. Prefeito 
sobre esta situação, mas, como foi “levando e levando-o” atingiu a proporção atual. Disse 
que, além de ver o acúmulo de lixo na beira das estradas, ainda pode-se constatá-los nas 
portas das casas na área urbana e, agora o depositam em local longe dos olhos da 
população, mas, quem quiser poderá ver a lamentável situação. Lembrou que, no ano de 
dois mil e nove, este município foi contemplado com um caminhão coletor de lixo, uma 
máquina retroescavadeira e um caminhão basculante, resultante de um trabalho dos 
Vereadores e Prefeito da gestão anterior, exatamente para não acontecer o que vem 
ocorrendo atualmente. Disse que está procurando o responsável, mas, não acha ninguém 
para fazer um apelo em busca da solução, desta forma, fica à mercê da situação, sem saber 
que atitude adotar, motivo pelo qual decidiu, junto com a Nobre Colega Deise, apresentar tal 
proposição. Finalizando, disse que espera que esse problema chegue às mãos das 

autoridades responsáveis, o quanto mais logo. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA 
também referiu-se ao despejo do lixo em local indevido, dizendo que todos os Vereadores 
recebem reclamações acerca da coleta, acreditando também ser este caso muito complexo 
e um dos mais sérios dos últimos tempos. Disse que esse é o resultado do mau 
planejamento, alertando também que, se logo no início da nova gestão não resolver o 
problema da falta de espaço no Cemitério Municipal, será o próximo problema a se 
enfrentar, enfatizando que esses são problemas que a Administração Municipal vem 
empurrando e que, uma hora, estoura. Falou que a alternativa atual, ainda é o Aterro 
Sanitário do município de Biritiba Mirim, o qual foi fechado pela CETESB, agravando o 
problema, enquanto entende que deveria tentar organizar, dar prazo e, somente depois, 
poderia até fechá-lo. O orador previu o mesmo problema com o Aterro Sanitário da cidade 
de Santa Branca, o qual também deverá ser fechado em março próximo, porém, até lá, este 
município poderia depositar seu lixo naquele município. Lembrando que o Prefeito de 
Salesópolis e de Biritiba Mirim são do mesmo partido (PSDB) do Governador do Estado e 
do Secretário Estadual de Meio Ambiente – Bruno Covas, sugeriu uma conversa para que 
estes últimos autorizem o despejo do lixo no Aterro de Biritiba Mirim, ainda que embargado, 
e, caso seja negado, sugeriu envolver a opinião pública, imprensa, tv e tudo o mais para 
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buscar a solução. Lembrou as dificuldades enfrentadas pelos munícipes para uma simples 
ligação de energia elétrica, para qual é cobrada uma taxa de requerimento de autorização, e 
por outro lado, considerando a condição de cidade com cem por cento de sua área sob os 
impositivos da Lei de Proteção dos Mananciais, o Governo não apresenta alternativa para o 
despejo do lixo. Sugeriu pôr o lixo ao redor das represas do Município para chamar atenção 
da imprensa e do Governo, pois, de qualquer jeito vai multar, haja vista que o local onde 
está sendo depositado também não é liberado para este fim, enfatizando que, se chamar a 
atenção, certamente, virá a solução. Reiterou que o município pecou por não planejar, pois 
conta com Diretoria de Meio Ambiente e Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, os 
quais deveriam unir esforços para conseguir a solução deste problema, seja local ou 
regional. Disse que o lixo tem que ser depositado em algum local e, embora não concorde, 
reconheceu que a situação é urgente e não se resolverá em uma semana. Lembrou que se 
Biritiba Mirim continua despejando seu lixo no aterro lá existente, Salesópolis deveria fazer o 
mesmo e assumir as consequências, ou ver onde outras cidades estão despejando seu lixo 
e segui-las. Ressaltou que o Administrador Público, quando se candidata e vence, tem que 
administrar os problemas, portanto, alertou novamente quanto a situação do Cemitério 
Municipal que, em breve, não terá mais espaço para enterrar os corpos e, certamente, vão 
enterrar em qualquer lugar, agravando ainda mais a situação. Disse que não vê nenhum 
empenho forte junto aos moradores da zona rural para selecionar o lixo, além de não 
encontrar nenhum responsável pelos fatos que vêm ocorrendo, embora seja sério e envolva 
saúde pública. Lembrou que, durante os quatro anos desta gestão, apoiado em casos de 
urgência, emergência e estado de calamidade, este município recebeu dois milhões de reais 
para as estradas rurais, portanto, se desde então, já tivesse lutado por uma solução para o 
problema do lixo, provavelmente,  também seria considerado estado de calamidade e teria 
recebido recurso maior. Disse que, não adianta o Diretor Municipal de Meio Ambiente 
divulgar que Salesópolis recebeu o Selo Verde-Azul, se o problema do lixo persiste. 
Acrescentou também que, não adianta falar apenas deste sério problema ao Presidente da 
Câmara Municipal, para pedir providências, se a CETESB sabe, assim como a Polícia 
Ambiental, o Governo do Estado, os Vereadores desta Casa de Leis e toda população já 
sabe do problema. Falou que o problema agora é apenas encontrar um local para despejo 
do lixo, dizendo que, em sua opinião, melhor que cobrir o montante de lixo com plástico 
preto, como estão fazendo, é aterrar o lixo, muito embora confessou também não saber qual 
a melhor saída. Também sugeriu como alternativa, todos enfrentarem o Secretário Estadual 
de Meio Ambiente e Governo do Estado na tentativa de reabrirem o Aterro Sanitário de 
Biritiba Mirim, ainda que por seis ou oito meses, até que os novos gestores, que assumirão 
no início do próximo ano,  ganhem tempo para solução do problema ou o despejo 
continuará sendo feito no Bairro do Bracaiá, deste município. Registrou que Salesópolis e 
Biritiba Mirim juntas, coletam quinze mil toneladas diárias de lixo e, mesmo assim, muito lixo 
está ficando na beira das estradas. Considerou o fato uma vergonha e sinônimo de 
incompetência, mas atribuiu a responsabilidade ao Governo do Estado que comanda os 
órgãos estaduais que não dão a devida solução para o problema deste município. Disse 
ainda que a multa, de qualquer jeito, será aplicada, portanto, sugeriu que o lixo seja 
despejado no Aterro interditado de Biritiba Mirim, do contrário, cada dia surgirá novo local 
para despejo. Enfatizou que os funcionários estão de mãos atadas, pois, sobra-lhes a 
alternativa de não coletar o lixo ou depositá-lo em local ilegal, portanto, finalizou reiterando 
que a solução será a união dos municípios de Salesópolis e Biritiba Mirim, utilizando juntos  

o aterro ilegal e juntos arcarem com a multa. O VER. VANDELON OLIVEIRA GOMES 
também reportando-se à questão do despejo do lixo, iniciou dizendo que, nesta data, esteve 
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na ARES – Associação dos Recicladores de Salesópolis, constatando o mau cheiro exalado 
do local em que está sendo depositado o lixo da cidade, bem como o crescente número de 
urubus rondando e pousando nesse novo “lixão”, portanto, um caso muito grave e que não 
dá para fingir que nada está acontecendo. Corroborou com o Nobre Par Claudinei sobre as 
alternativas, ou seja,  “comprando a briga de frente” e não atribuindo a responsabilidade 
apenas ao Prefeito Municipal; que cada Vereador assuma sua parte e busque apoio junto 
aos Deputados para que esses cobrem, tanto o Governador do Estado como o Secretário 
Estadual de Meio Ambiente, a liberação do Aterro Sanitário de Biritiba Mirim. Informou que, 
na qualidade de Vice-Prefeito eleito, esteve, juntamente com o Prefeito eleito – Engº. 
Benedito Rafael, em reunião com o Coordenador da CIPAS, discutindo este problema, 
tomando conhecimento de que o projeto para legalizar aquele aterro, custará mais de um 
milhão de reais, contudo, ambas Prefeituras não têm como arcar com tal custo, haja vista 
que a única parcela paga neste ano, por este município de Salesópolis, foi no mês de 
fevereiro, o que agravou ainda mais a situação. Reiterou que o problema não é apenas do 
Poder Executivo ou do Legislativo, mas, de todos os munícipes aos quais restará as 
consequências. Dirigindo-se ao Sr. Presidente, solicitou-lhe contatar o Prefeito Adilson, 
agendando reunião com os Vereadores para que juntos levem o problema do lixo e uma 
suposta solução ao Secretário Estadual do Meio Ambiente e, se necessário, ao Governador 
do Estado, ainda que seja, despejá-lo provisoriamente no Aterro de Biritiba Mirim, até achar 
uma solução definitiva.  Acrescentou que, além do problema ambiental,  os veículos da frota 
municipal estão sucateados por não aguentarem tanta demanda, além do problema da falta 
de combustível. Registrou que esteve reunido com o Prefeito Adilson, na semana passada, 
quando ele declarou-se preocupado com a situação e lembrou que os novos 
administradores, que assumirão o município no próximo ano, não terão uma “varinha 
mágica” para resolver o problema de um dia para outro. Sendo assim, sugeriu que o Prefeito 
atual ( Sr. Antonio Adilson de Moraes) e o Prefeito eleito (Engº. Benedito Rafael da Silva) se 

unam na solução do problema, junto ao Governador do Estado. Em aparte, o Ver. Claudinei 

José de Oliveira disse que só há uma solução,  firmar um acordo entre o Prefeito e 
Vereadores de Salesópolis com os de Biritiba Mirim, para depositar o lixo no Aterro de 
Biritiba Mirim e, como se trata de um consórcio, a multa recairá sobre este, ao qual caberá 
resolver judicialmente. Lembrou que isto ocorreu com o PROLOP (loteamento ilegal no 
Bairro Fartura) que, até o momento atual nada se resolveu, o processo judicial continua em 
andamento, mas, as casas construídas continuam em pé. Reiterou que ambos municípios 
devem assumir a responsabilidade e a hora que vier a multa ambos arcam com a dívida ou 
brigam na justiça para reverter o caso e anulá-la. Concluiu dizendo que, se decidir por um 
Aterro Sanitário mais distante do que Biritiba Mirim, o município agravará o problema da 

dívida com combustível. Retomando, o orador lembrou que o Nobre Colega Claudinei tem 
bom relacionamento com o Prefeito Municipal de Biritiba Mirim, sugerindo ao Sr. Presidente, 
que é do mesmo partido do Prefeito Adilson, contatá-lo para agendar a reunião para o dia 
seguinte ou, no mais tardar, para quarta-feira, a fim de discutirem o problema e tomarem 
uma decisão com relação a este problema caótico, que está preocupando toda população, 
pelo menos até o final deste ano, evitando o agravamento da dívida do Município com o 
aumento de consumo de combustíveis. Por fim, disse que após esta reunião, deve-se expor 
o caso na imprensa para que todos tomem conhecimento do problema que este município 

vem enfrentando. O VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR disse que esta 
questão do lixo é muito delicada e afeta toda região, tanto que, além de Salesópolis e 
Biritiba Mirim, os municípios de Mogi das Cruzes, Suzano e os demais da Região do Alto 
Tietê enfrentam dificuldades enormes, entretanto, os municípios de maior poder aquisitivo, 



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 
DE 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 33ª Sessão Ordinária, realizada em 26 de Novembro de 2012                                   FL. 5 
 

 

 

terceirizam o serviço e deixam a responsabilidade à empresa contratada. Lembrou que, com 
o fechamento do Aterro Pajoan, o lixo passou a ser levado para o Aterro Anaconda, de 
Carapicuíba ou Caieiras, mas, todos esquecem que estes últimos distam mais de cem 
quilômetros de Salesópolis que não tem condições de atravessar São Paulo, viajando quase 
trezentos quilômetros entre ida e volta, para despejar o lixo. Citou também que todos têm 
conhecimento de que a expectativa de arrecadação deste município não se cumpriu, ao 
contrário, diminuiu. Informou ainda que o Aterro Anaconda também foi interditado, restando 
os de Carapicuíba e Caieiras, que requerem atravessar a cidade de São Paulo, com custo 
muito alto, o que deixa esta indecisão, porque não há como arcar com tais custos. Quanto à 
reunião, disse acreditar que é uma forma da imprensa tomar conhecimento dos problemas 
desta cidade, que é Estância Turística, mas que não tem condições de solucionar o caso do 
seu lixo, mostrando ao Estado que também tem responsabilidade para com este município, 
pois, até então, somente o município que tem o dever de fornecer água, sem nada receber 
em troca, nem sequer benefícios pelo uso da água, o que há muito se espera, seja por 
conta da elaboração da lei específica ou de outra medida e, com isso, os problemas locais 
aumentam, cada vez mais. Lembrou que, até certo tempo atrás, não se coletava o lixo da 
zona rural, passou a fazer a coleta,  mas, sem qualquer contribuição dos moradores rurais 
para este recolhimento, portanto, aumentou o serviço sem aumentar o recurso. Comentou 
que já viu Vereador, nesta Casa de Leis, reclamando a falta de coleta de lixo na zona rural 
que, muitas vezes, chega a demorar quinze dias ou mais, não se levando em conta o 
destino do lixo e seu custo, que inviabilizam tal coleta. Ressaltou que, quando levava o lixo 
para Biritiba Mirim, conhecia o custo, mas, atualmente, não se sabe nem para onde vai, e 
por consequência, desconhece-se o custo do transporte. Prosseguiu lembrando ainda que, 
tudo isso sem alterar o orçamento deste ano em relação ao do ano passado, ou seja,  para 
que o lixo seja despejado no Aterro Anaconda (do município de Santa Isabel), é impossível 
com o mesmo orçamento, pois todos sabem que a arrecadação diminuiu, portanto, um lugar 
mais distante piora a situação atual devido o acréscimo nos custos. Disse que a situação é 
muito difícil, portanto, também espera que a reunião sugerida entre os Chefes do Executivo 
Municipal desta e da cidade vizinha, com o Governo do Estado, aconteça e encontrem uma 
solução. Lembrou que, no ano passado, solicitou ao Assessor Jurídico a elaboração de um 
projeto de lei “meio louco”, dispondo sobre a implantação de um Aterro Sanitário Aquático 
neste município, ou seja, não havendo onde depositar o lixo local, propôs jogá-lo na 

represa. Em aparte, o Ver. Vanderlon Oliveira Gomes disse que, embora esquisita a idéia 
do Aterro Sanitário Aquático, o município de Biritiba Mirim conseguiu um novo Cemitério 
Municipal, quando chamou a atenção da imprensa para o problema enfrentado, 
apresentando um projeto do mesmo tipo, naquele caso, proibindo os biritibanos de 
morrerem. Sendo assim, disse que alguns projetos, embora extremistas, chamam a atenção 

do Governo do Estado para ouvir os municípios e solucionar o problema. Retomando, o 

orador lembrou que, no ano de dois mil e sete, Salesópolis recebeu a visita de um 
Deputado Federal, apresentando uma proposta de projeto para implantação de Usinas-
Verdes. A proposta era a intermediação das autoridades de Salesópolis junto aos 
municípios vizinhos da Região do Alto Tietê, a fim de obter a concordância de todos e, 
atualmente, poderia estar encaminhando o lixo local para tal usina, uma solução prática 
para muitos municípios, à exemplo de outros países mais adiantados que o Brasil. Lembrou 
também que, no ano passado, em reuniões do Conselho Regional de Meio Ambiente, 
iniciou-se uma discussão acerca da possibilidade da Sabesp se unir a outras entidades e 
formar um consórcio para administrar o lixo local, adotando um sistema de usina. Lembrou 
que, naquela oportunidade, foram criados vários empecilhos porque o aterro estava 
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funcionando, mas, agora “a corda está apertando o pescoço” devido à ilegalidade dos 
Aterros de Biritiba Mirim, Pajoan e Anaconda, contudo, disse que, enquanto tiver um só 
aterro funcionando,  a CETESB manda o município se virar. Disse que,  se o Estado impôs 
uma lei restringindo este município, cabe a este município usar todos os meios para 
mostrar-lhe que depende de decisões do Estado para resolver a questão do lixo. Por fim, 
dirigiu-se ao Sr. Presidente, dizendo que, tão logo consiga agendar a reunião solicitada com 
o Chefe do Poder Executivo, agende também com os Vereadores e Prefeito do município 
vizinho de Biritiba Mirim, a fim de unir esforços na solução desse problema comum a ambos. 

Não havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE lembrou que, há dois anos,  foi 
feito um estudo para ampliação do Aterro Sanitário de Biritiba Mirim e para tal foi chamado o 
Engenheiro “Abilinho”, filho do Dr. Abílio (ex-Assessor Jurídico deste Legislativo) para fazer 
o levantamento de custo e o Prefeito Adilson deu entrada nos documentos necessários a 
este fim, portanto, sugeriu que, na reunião a ser agendada, seja também convidado o 
“Engenheiro Abilinho”, assim como um representante da CETESB, para saber porque se 
chegou a este ponto e não foram tomadas providências. Acrescentou ainda que esta 
reunião deve acontecer no decorrer desta semana, sugerindo a participação da Secretária e 
Diretora Municipal de Meio Ambiente, além do Prefeito Municipal e, se possível, trazer um 

Deputado Estadual para fortalecer o pedido. O Ver. Claudinei José de Oliveira, embora 
reconhecendo que o Sr. Presidente não pode ser aparteado, devido à relevância do 
assunto, solicitou-lhe abrir exceção. Sendo autorizado, o orador disse que, por uma questão 
pessoal do atual Prefeito de Biritiba Mirim, sugeriu iniciar uma conversa já para o dia 
seguinte, para viabilizar o despejo do lixo de Salesópolis no aterro daquela cidade.  Sendo 
assim, sugeriu ao Sr. Presidente, conversar com o Prefeito Adilson, logo no período da 
manhã de terça-feira, para este contato imediato com o Prefeito de Biritiba Mirim e, depois, 
fazer a reunião maior para solução definitiva com os demais nomes sugeridos. Enfatizou 
que, se não conversar com o Chefe do Executivo Biritibano no dia seguinte, pode ser que 
não consiga falar com ele no decorrer da semana e assim, não consiga o possível aval dele 

para a solução apontada. Retomando, o SR. PRESIDENTE disse que, pelo que sabe e 
levantou,  o impedimento para o despejo do lixo de Salesópolis no Aterro Sanitário de 
Biritiba Mirim, deve-se à falta de pagamento deste município para o consórcio pertinente. 
Disse que verificará se esta informação procede ou não, porque entende que a população 
não deve pagar por um erro administrativo, cuja dívida deveria ser negociada, evitando 
chegar ao ponto que chegou. Ato contínuo, não havendo 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. CLAUDINEI JOSÉ 

DE OLIVEIRA disse que, no decorrer das últimas sessões, o Nobre Par Vanderlon, 
comentou, por várias vezes,  os problemas com os serviços prestados pela Telefônica e, 
nos jornais da região,  neste final de semana, foi publicada matéria sobre a descoberta dos 
envolvidos nos furtos dos cabos telefônicos, demonstrando que foi dado prosseguimento no 
caso, esperando que seja solucionado o problema. Parabenizou os policiais desta cidade 
que tiveram sucesso na investigação, pois, segundo a publicação, tratava-se de furtos com 
envolvimento de cinco pessoas, sendo três deles,  funcionários da própria empresa. O 
orador falou que isto demonstra que a terceirização de serviços que vem ocorrendo neste 
país complica a situação, pois o compromisso das empresas terceirizadas é menor para 
com a comunidade e dos próprios funcionários para com a empresa. Em seguida, reportou-
se aos imóveis abandonados nas Ruas Alferes José Luiz de Carvalho e Justino Cardoso de 
Siqueira, causando problema aos moradores vizinhos, afetando a saúde pública e 
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segurança, dada a invasão por usuários de drogas. Disse acreditar que tais imóveis 
pertencem a um mesmo proprietário e que, há mais de oito anos,  vem causando 
problemas, e, segundo informações, esta pessoa já responde a processo judicial e, até o 
momento, nada foi resolvido, mas, os Vereadores são cobrados por moradores que 
esperam uma medida da Prefeitura Municipal. Sugeriu que a Prefeitura Municipal faça a 
limpeza e mande a conta para o proprietário pagar ou embargue as propriedades, fechando-
as ou mesmo lacrando-as. Concluiu registrando que enviará documento sobre o caso, a fim 
de que seja tomado um posicionamento de fato, evitando prejudicar os vizinhos que estão 
amedrontados, pois, quem tem imóvel deve ter recurso para limpá-lo, do contrário, espera 
que a Administração Municipal encontre uma forma legal de resolver o caso, ainda que seja 
tomar o imóvel a bem público, pois é uma situação que se arrasta e necessita de medida 
mais rígida. Referindo-se à obra do Campo de Futebol, o orador disse que,  no documento 
pertinente, disponível nesta Casa de Leis, consta a necessidade de fazer o barranco e 
colocar terra em cima da grama e, verificando a obra in loco, constatou a necessidade de 
cuidar da grama que está totalmente tomada de praga. Disse que, diante desses fatos, não 
sabe como a obra será entregue, se falta apenas um mês para o final desta gestão e a 
empresa já recebeu grande parte do pagamento. Registrou que levou os documentos para 
sua casa, analisou todo processo, confirmou várias informações e fez um resumo, 
constatando que há coisas a serem feitas e outras que foram feitas, mas, não estão de 
acordo com o projeto e finalizou lembrando que o processo está disponível para os demais 

Vereadores  interessados. O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES iniciou dirigindo-se ao 
Sr. Presidente, agradecendo-lhe por atender seu pedido, agendando a reunião com a 
Empresa Telefônica S/A,  nesta Casa de Leis. Disse que, no último dia vinte e dois, 
reuniram-se com o Sr. Antonio Marcos – Diretor daquela empresa, quando lhe cobrou 
alguma medida com relação aos furtos de cabos telefônicos na Rodovia SP-88, 
especialmente, nas proximidades do Bairro Capela Nova, onde vem ocorrendo inúmeros 
transtornos aos moradores. Além daquele diretor apontar as várias dificuldades enfrentadas 
pela empresa no combate a esse tipo de crime, já que considera função da polícia e não da 
empresa, a qual cabe repor os fios roubados, e isso está sendo feito, enfatizou que caberia  
à Polícia Militar e Civil a responsabilidade de investigar e apreender os envolvidos. Falou 
ainda que, na referida reunião, também cobraram a instalação de mais torres neste 
município para melhorar o sinal da telefonia móvel, a fim de atender um maior número de 
munícipes, sejam os que moram na zona rural e os das proximidades da Rodovia SP-88 
que, ao enfrentar dificuldade com a telefonia fixa, terão a telefonia móvel como alternativa. 
Reiterou os agradecimentos ao Sr. Presidente, por se fazer presente na reunião e reforçar 
as cobranças, lembrando ainda,  que o Sr. Antonio Marcos comentou que a Telefônica 
perde milhões de reais com os roubos de fios, anualmente. Concluiu lembrando que, 
conforme já registrado pelo Nobre Par Claudinei, a Polícia Militar conseguiu prender cinco 
criminosos envolvidos nos roubos de fios telefônicos, enfatizando que todos já suspeitavam 
tratar-se de funcionários, face às ocorrências se repetirem no mesmo local e, para não 
levantarem suspeitas, teriam que utilizar uniforme da empresa. Prosseguindo, reportou-se à 
obra que vem sendo realizada na “Avenida Nova”, único espaço de lazer disponível nesta 
cidade. Comentou que estão colocando grades no local e, segundo informações, pretende-
se reabri-la para o trânsito, portanto, se isso for verdade, demonstra que o Prefeito Adilson 
não conhece as necessidades da população local. Acrescentou que, quando iniciou a obra, 
visitou o local e entendeu que seria apenas construída a calçada entre a ponte do 
Supermercado Okamura até o “Parquinho da Avenida Nova”, verificando a colocação de 
grade somente agora. Alertou que as grades não serão suficientes para impedir que as 
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crianças acessem o espaço da Avenida com trânsito liberado, portanto, espera que o Sr. 
Prefeito Municipal pense mais na população de Salesópolis. Também alertou sobre a falta 
de farmacêutica no Posto de Saúde desta cidade, haja vista que a titular do cargo está 
gozando licença e não foi nomeado nenhum substituto, portanto, um caso muito sério. 
Lembrou que a falta desse profissional pode gerar problemas sérios à Área de Saúde e 
informou que, sem farmacêutica, não há como enviar relatório para solicitar os 
medicamentos que, normalmente, ficam disponíveis na Farmácia do Posto de Saúde, 
portanto, outro problema que deve ser evitado para o início do próximo ano. Concluiu 
dizendo esperar que o Sr. Prefeito e Secretário de Saúde Municipal adotem as medidas 
necessárias evitando problemas futuros. Comentou que esteve, juntamente com o Prefeito 
eleito – Engº. Rafael, no escritório da Deputada Estadual Heroilma, que disponibilizou um 
recurso, no valor de cento e noventa e sete mil reais, para a Área de Esportes. Na 
oportunidade, foi indicado por ela uma Pista de Skate, para atender os jovens 
salesopolenses que tanto cobram esse espaço de lazer aos Vereadores. Informou que trata-
se de uma pista de grande porte, possibilitando a realização de campeonatos de skatistas. 
Registrou ainda que, no último final de semana, a Deputada Federal Janete Pietá, esteve 
neste município realizando uma reunião voltada ao orçamento participativo. Esclareceu que 
desta forma, a comunidade é convidada a participar com propostas para aplicação de 
recursos do orçamento, sendo liberada para aquela que receber maior votação dos 
presentes à reunião. Foram apresentadas várias propostas e, sendo realizada a votação, foi 
aprovado um recurso, no valor de duzentos e cinquenta mil reais, para ampliação do galpão 
da ARES – Associação dos Recicladores de Salesópolis. O orador ressaltou que a 
Deputada não queria liberar recurso para Salesópolis, porque já perdeu dois nesta gestão, 
sendo o primeiro para construção do CRAS – Centro de Referência em Assistência Social,  
e outro para construção de fossas sépticas, no Bairro da Capela Nova. Segundo 
informações daquela deputada, ainda há um recurso, no valor de trezentos mil reais, para 
aquisição de uma retroescavadeira,  que este município está prestes a perder por estar em 
dívida com o Governo Federal, e que, se isso ocorre, poderá ainda perder o recurso da Pista 
de Skate. Enfatizou que somente está colocando este recurso da retroescavadeira no 
orçamento, por acreditar que o Prefeito Adilson ainda tomará as medidas necessárias, que 
lhe evitarão transtornos futuros, favorecendo assim a nova gestão. Concluiu enfatizando que 
as emendas serão apresentadas, mas, estão sujeitas a não liberação, em prejuízo da 
próxima gestão, tendo em vista os problemas causados pela atual gestão. Ato contínuo, o 
orador disse que, apesar das poucas opções de lazer disponíveis na cidade, sempre há 
alguém que traz uma esperança e proporciona uma noite agradável, referindo-se ao Centro 
Espírita Humildade que, através do Projeto “Cinema no Centro”, na próxima quarta-feira, 
estará apresentando o filme “Nosso Lar”, com equipamento próprio daquela entidade, cuja 
entrada será apenas um quilo de alimento não perecível, para manutenção dos projetos 
assistenciais que desenvolve junto à comunidade carente. Enfatizou a importância da 
colaboração e participação de todos que puderem prestigiar o evento, dada a importância 
do trabalho social desenvolvido pelos membros daquela entidade. Disse que fará o possível 
para participar do evento, lembrando que é uma novidade para Salesópolis que não dispõe 
de cinema, portanto, não perderá esta oportunidade de participar e apoiar os projetos e 
iniciativas como esta, proporcionadas por todos os membros do Centro Espírita, destacando 
o nome dos amigos Gastãozinho e Bete (funcionária desta Câmara), pessoas que o 
município precisa para ajudar a “tocá-lo”. Não havendo mais oradores inscritos e 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. 
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             Sala Ver. Antonio Paulino de Miranda Júnior, em 26 de Novembro de 2012. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  :    
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  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
03 de Dezembro de 2012.  
            
 
 
  


