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              ATA DA 35ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 10 de Dezembro de 2012 - 4º Período da 15ª Legislatura. Aos 

dez dias do mês de Dezembro do ano dois mil e doze, no edifício sede deste Poder 

Legislativo, realizou-se a Trigésima Quinta 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 presença unânime dos 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.  Ato contínuo, o Sr. Presidente submeteu a ata à 

discussão e votação, sendo a mesma também aprovada por unanimidade, 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: 

MENSAGENS do Poder Executivo Nºs 1.156 e  1.157/12, encaminhando, respectivamente, 

os PROJETOS DE LEI Nºs 026/12 (Dispõe sobre o Lançamento de Impostos sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU – em Loteamentos Irregulares ou 

Clandestinos), e 027/12 (Autoriza a promover o Protesto de Certidões de Dívida Ativa 

relativas à Impostos, Taxas e demais contribuições de sua competência, regularmente 

emitidas contra os respectivos contribuintes ou responsáveis solidários) – desp.: À Ordem 

do Dia da presente sessão para única discussão e votação; INDICAÇÃO Nº 144/12 – 

Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, envidar esforços junto às empresas concessionárias 

de telefonia celular como VIVO e TIM, e outros serviços afetos, para que viabilizem estudos 

técnicos objetivando a instalação de novas torres de telefonia celular e serviços como: 

disponibilização de internet banda larga e televisão por assinatura, no território do 

Município, priorizando o atendimento aos moradores da área rural e assim, possibilitando 

que todo o território salesopolense possa ter acesso, principalmente, à telefonia celular, do 

Ver. Vanderlon Oliveira Gomes – Encaminhe-se, lida no Expediente; PARECER CFO Nº 

048/12 referente ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Salesópolis, relativo ao 

mês de Outubro/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; OFÍCIO Nº 154/12 da 

Presidência da Câmara Municipal, solicitando ao Deputado Estadual Luiz Carlos Gondim 

Teixeira, disponibilizar verbas públicas para atender as necessidades de reforma da EMEF 

Professora Sônia Maria da Fonseca – desp.: Arquive-se, Plenário ciente; COMUNICADOS 

sobre a liberação de recurso financeiro: do Ministério da Saúde – no valor de R$ 12.500,00 

para o Pagamento de Rede de Urgência - SAMU – competência Outubro/12; no valor de R$ 

30.156,83 para o Pagamento de PAB FIXO – competência Novembro/12; no valor de R$ 

1.500,00 para o Pagamento de Compensação de Especificidades Regionais – competência 

Outubro/12 e, no valor de R$ 108.457,95 para o Pagamento de Teto Municipal da Média e 

Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – competência – Novembro/12; do Ministério 

da Educação – no valor de R$ 1.824,94 para a APM da EE Professora Olga Chakur Farah e 

no valor de R$ 1.845,12 para a APM da EE Professora Rosa Maria de Souza – ambos 

competência Novembro/12; nos valores de R$ 714,00 para Alimentação Escolar – EJA, de 

R$ 2.140,00 para Alimentação Escolar – Creche, de R$ 16.050,00 para Alimentação Escolar 

– Ensino Fundamental, de R$ 4.866,00 para Alimentação Escolar – Ensino Médio, e de R$ 

61.062,04 referente a 10ª Quota do FNDE – todos competência Novembro/2012.  
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Terminada a leitura, o Sr. Presidente concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos.  O 

VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES iniciou declarando seu apoio à solicitação da 

Diretora da EMEF Professora Sônia Maria da Fonseca, que resultou no Ofício CM Nº 154,  

diante das necessidades enfrentadas pela unidade escolar, como também de uma quadra 

poliesportiva que tanto reivindicam. Disse esperar que o Deputado Gondim olhe a situação 

com carinho, porque a unidade escolar em questão precisa de uma reforma, com a máxima 

urgência. Lembrou que, no início deste ano, referida escola enfrentou sérios problemas com 

as fortes chuvas, mas, até o momento, não foram realizados os reparos necessários. Ato 

contínuo, justificou oralmente sua Indicação Nº 144, dizendo que a apresentou devido aos 

constantes roubos de cabos de telefonia fixa, principalmente, na Estrada Mogi-Salesópolis, 

aliados à reunião com representantes da empresa concessionária de telefonia fixa, quando 

disseram que não há mecanismos para evitar tais delitos. Lembrou que foram presos cinco 

ladrões envolvidos no caso, mas, mesmo assim, naquela reunião, ficou certo de oficiar 

pedido para novos estudos possibilitando a implantação de outras torres transmissoras da 

VIVO, especialmente, para atender a área rural, minimizando os problemas dos seus 

moradores. Por fim, disse esperar que o Prefeito Adilson esteja cobrando daquela empresa, 

comprometendo-se, enquanto Vice  do Prefeito eleito Benedito Rafael, a prosseguir com a 

cobrança, a partir do próximo ano, evitando que os munícipes fiquem à mercê da sorte.  Não 

havendo mais oradores inscritos, o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA e 

solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura do Requerimento de Urgência 

Especial Nº 005/12. Terminada a leitura, foi o referido requerimento submetido à votação, 

sendo aprovado por unanimidade, ou seja, nove votos. Aprovada a Urgência Especial, o Sr. 

Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura dos Pareceres CJR Nº 

030/12, contrário ao Projeto de Lei Nº 026/12 (Dispõe sobre o Lançamento de Impostos 

sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU – em Loteamentos Irregulares ou 

Clandestinos), de autoria do Poder Executivo, e CJR Nº 031 e CFO Nº 051/12, ambos 

favoráveis ao Projeto de Lei Nº 027/12 (Autoriza a promover o Protesto de Certidões de 

Dívida Ativa relativas à Impostos, Taxas e demais contribuições de sua competência, 

regularmente emitidas contra os respectivos contribuintes ou responsáveis solidários), 

também de autoria do Poder Executivo. Terminada a leitura e, considerando que o Projeto 

de Lei Nº 026/12 recebeu Parecer Contrário da Comissão de Justiça e Redação, de acordo 

com as disposições legais e regimentais, o Sr. Presidente submeteu o referido Parecer 

Contrário CJR Nº 030/12 à única discussão e votação, o qual foi aprovado por unanimidade, 

ou seja, nove votos, sem preceder manifestação. Aprovado o PARECER CONTRÁRIO CJR 

Nº 030/12, o Sr. Presidente declarou prejudicada a tramitação normal do PROJETO DE LEI 

Nº 026/12, portanto, o ARQUIVAMENTO do mesmo. Ato contínuo, submeteu à única 

discussão e votação o PROJETO DE LEI Nº 027/12 (Autoriza a promover o Protesto de 

Certidões de Dívida Ativa relativas à Impostos, Taxas e demais contribuições de sua 

competência, regularmente emitidas contra os respectivos contribuintes ou responsáveis 

solidários), de autoria do Poder Executivo, o qual também foi aprovado por unanimidade, 

sem preceder manifestação. Terminada a deliberação das matérias constantes do 

Requerimento de Urgência Especial, o Sr. Presidente passou para a pauta publicada, 

solicitando ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura dos Pareceres CJR Nº 29/12 e 

CFO Nº 49/12, ambos recomendando a aprovação do PROJETO DE LEI Nº 025/12 (Cria o 

FUNJURÍDICO – Fundo Especial de Assuntos Jurídicos do Município e dá outras 

providências), de autoria do Poder Executivo, e Pareceres CJR Nº 28/12 e CFO Nº 50/12, 
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ambos recomendando a aprovação do PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 009/12 

(Regulamenta a concessão de reembolso para as despesas de viagens dos Vereadores e 

Servidores e dá outras providências), de autoria da Mesa Diretora. Terminada a leitura, 

foram os PROJETO DE LEI Nº 025/12 e PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 009/12 submetidos 

à discussão e votação, sendo ambos aprovados 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. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA 

disse que comentaria alguns assuntos que já vinha tratando no decorrer deste ano, 

portanto, nenhuma novidade, fazendo apenas um resumo dos trabalhos apresentados e da 

situação em que se encontra este município. Iniciou referindo-se ao SAMU, serviço 

indispensável para o município, cuja construção das suas instalações foi aprovada por esta 

Casa, dentro do orçamento previsto, porém, atualmente, a Prefeitura Municipal tem uma 

dívida, relativa a esse convênio, no valor de cem mil quinhentos e seis reais, que se arrasta 

desde maio, negociada e dividida em quinze parcelas,  para evitar que este município perca 

tal benefício. Lembrou que, no decorrer das eleições municipais, diziam que este ou aquele 

candidato acabaria com o SAMU, mas, na verdade, o crescimento da dívida seria a causa 

para perder tal convênio, motivando assim o parcelamento. Quanto à JARI – Junta 

Administrativa de Recursos e Infrações, que constava no plano de governo do atual 

Prefeito, que pretendia acabar com a indústria da multa, está com suas atividades 

bloqueadas, provavelmente, pela falta de pagamento do convênio. Com relação à Santa 

Casa local, sendo indagado por um funcionário sobre a situação, respondeu que, tal qual 

expõe na tribuna desta Casa de Leis, até o momento, não recebeu qualquer documento 

oficial acerca do repasse. Sugeriu àquele funcionário encaminhar uma denúncia a este 

Legislativo e a Promotoria Pública, de que o repasse não está sendo feito, pois trata-se de 

repasse aprovado, através de lei, por esta Casa de Leis, concluindo ainda, que o valor da 

dívida com a Santa Casa local é de duzentos e sessenta e oito mil reais. Acrescentou que, 

além desta dívida, a Santa Casa fez um empréstimo para manter os médicos e 

medicamentos, além da folha de pagamento dos funcionários, muitos, indicados pela atual 

Administração Municipal, portanto, mais uma situação pendente que ficou sabendo hoje. 

Com relação às obras públicas, disse que comentaria apenas a reforma do CEREBF – 

Centro Esportivo e Recreativo Expedicionário Benedito da Fonseca e do campo de futebol. 

Registrou que um funcionário lhe procurou, no dia anterior a esta sessão, dizendo que não 

foi feita a drenagem do campo, estando totalmente alagado, bem como não foi gramado o 

barranco, nem tampouco concluído outros serviços necessários àquela obra. O orador disse 

que respondeu àquele funcionário que, junto com a nova gestão, terá ainda dois anos para 

cobrar a empresa responsável por essa e outras obras municipais, obrigando-as a cumprir 

todos os contratos. Esclareceu que, ao cobrar esclarecimentos sobre tais obras, em tribuna, 

o fez para mostrar à população que, basta uma chuva razoável para afetar aquela área 

pública de lazer. Quanto ao problema atual e central, que é o acúmulo de lixo não coletado 

na cidade, por falta de local adequado para o descarte, disse que há uma discussão neste 

município e nos demais da Região do Alto Tietê. Disse que divide a responsabilidade do 

problema com o Governo do Estado, quem nomeia seu Secretário Estadual de Meio 

Ambiente, atualmente, um deputado, cuja secretaria,  juntamente com a Sabesp, realiza 

inúmeras autuações, mas, em contrapartida, o Governo não lhes cobra atuação na solução 

de tais problemas. Entretanto, atribuiu a outra parcela de responsabilidade ao Governo 
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Municipal, pois, existe o CIPAS – Consórcio Intermunicipal para Aterro Sanitário, cujo aterro 

está instalado na cidade vizinha de Biritiba Mirim, lembrando que, no dia quatorze de 

dezembro de 2009, Salesópolis recebeu uma notificação acerca do fechamento daquele 

aterro, pois, necessitava de ampliação e adequação que não foram feitos, muito embora, 

referido consórcio contasse com profissional jurídico e técnico, bem pagos, para atuar em 

favor do referido consórcio. Falou que, na última sexta-feira, foi procurado em seu setor de 

trabalho, na Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim, pelo “Panca” – atual Secretário Municipal 

de Administração e Sr. Antonildes – atual Chefe de Transporte Municipal, ambos com 

documento em mãos, tentando e até implorando sua companhia, para conversarem com o 

Prefeito daquela cidade, a fim de solucionarem o problema do descarte do lixo. O orador 

comentou que todos ficaram boquiabertos com a exposição do “Prefeito Inho” – Chefe do 

Executivo Biritibano, sobre a dívida salesopolense junto ao CIPAS, no valor de cento e 

oitenta mil reais, pendente há dois anos, enquanto a cidade estava pagando os funcionários 

para manter o Aterro Sanitário que atendia ambas cidades, entre outras situações. Lembrou 

que,  há alguns meses,  comentou sobre esta dívida, pois, se há um consórcio, há uma 

parceria, portanto, tudo deve ser dividido, inclusive ambos deveriam cobrar a atuação dos 

funcionários. Ressaltou que a situação do lixo não coletado em Salesópolis é vergonhosa e 

que o povo não a merece, pois, paga por este serviço no seu imposto, entretanto, registrou 

que, naquela reunião, após muita conversa, o Chefe do Executivo Municipal de Biritiba 

Mirim disse que, se Salesópolis efetuasse o pagamento da dívida pendente com o CIPAS, 

para fazer as adequações necessárias e os acertos no contrato com uma empresa do 

município de Tremembé, poderia novamente utilizar aquele Aterro. Contudo, o orador 

registrou que, até o final da tarde daquela sexta-feira, ainda não tinham feito o pagamento, 

sendo assim o contrato não foi adequado e, por consequência, aquele espaço para 

descarte não foi disponibilizado. Lembrou ainda que, desde o dia cinco do presente mês de 

dezembro, Biritiba Mirim já dispõe de autorização da CETESB para receber o lixo em 

containers, no seu Aterro Sanitário, os quais são retirados pela já citada empresa da cidade 

de Tremembé. Enfatizou que era necessário levantar as prioridades e não se acovardar 

diante delas, acrescentando ainda passou dois ou três anos se escondendo e, somente nos 

últimos quinze dias, a atual gestão coloca dois de seus funcionários para tentar fazer 

acordos, como no caso citado. Disse esperar que, os maus exemplos expostos, sirvam para 

o futuro, evitando que se repitam casos iguais, em que o povo paga por isso, além de 

denegrir a imagem da cidade nos jornais, onde constam sobre queda de postes, falta de 

energia e lixo acumulado entre outros. Satirizando, o orador sugeriu utilizar a “Rota Dória” 

para apressar o descarte do lixo, acrescentando que apresenta tal proposta, porque a 

criaram e dispensaram toda atenção a este fato, durante os últimos quatro anos, contudo, 

esqueceram do ser humano, do cidadão salesopolense. Falou que, lendo a matéria de um 

jornal, constatou que o Prefeito Adilson alega perseguição política, alegação que declarou 

enojar-se, pois,  considera que,  se há perseguido político é a população,  por todos os 

problemas que vem passando nestes últimos meses, citando, como exemplo, o péssimo 

atendimento na saúde e a falta de combustível, além das piadinhas que todos são 

obrigados a ouvirem da situação de Salesópolis. Disse que tais situações passarão, com 

muito trabalho e dedicação, serão superadas, mas, atualmente, os salesopolenses são 

tratados com piadinhas, seja à título de brincadeira ou não, mas, isso dói naqueles que 

gostam da cidade que vivem, que respeitam a cidade. Disse que isso tudo é resultado das 

prioridades dadas pela Administração  e assim, termina-se mais uma gestão, sem um novo 
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Cemitério Municipal, sem novas legalizações de áreas para moradia, além de inúmeras 

dificuldades e pendências,  como o caso do Plano de Carreira e outros. Finalizou citando 

uma matéria que leu no Jornal “Diário do Alto Tietê” que sintetiza tudo o que ocorreu nestes 

últimos quatro anos, portanto, não falado por ele, mas registrado em matéria jornalística, 

conforme segue: “Salesópolis é a cidade com o pior desempenho da região. Apesar da 

cidade conseguir 0,66711, ou seja,  17 pontos e o terceiro menor rendimento dos últimos 

dez anos, na avaliação geral,  a cidade praticamente voltou a ter o mesmo perfil de dez anos 

atrás quando o IFDM era de 0,66711. Essa fonte é da Federação das Indústrias do Estado 

do Rio de Janeiro – FIRJAN.”  Registrou que esta matéria cita os municípios do Alto Tietê, 

do Estado de São Paulo, sintetizando a situação, acrescentando que os salesopolenses 

pagam alto preço, seja pela falta de prioridade ou por fazer obras que não atendem as suas 

expectativas, como as do ponto de ônibus, que demoraram quatro anos para serem 

concluídas. Por fim, desejou a todos os companheiros, munícipes e internautas, um bom 

ano novo, esperando que, no próximo ano, estejam novamente discutindo, trocando 

informações e ideias, tomando medidas na forma da lei, buscando melhores dias. O VER. 

VANDERLON OLIVEIRA GOMES, reportando-se à manifestação do orador que o 

antecedeu, acerca de alguns casos e dívidas, deixou claro que o início do novo mandato 

não será nada fácil e requererá muita garra e vontade, pois,  além dos citados, há outros 

casos a resolver. Citou como exemplo,  a verba disponibilizada para construção do Posto de 

Saúde do Bairro Fartura, que o município deverá devolver ao Estado, e que, embora já 

tenha sido parcelada em trinta vezes, ainda está pendente. Além desta, há as dívidas 

pendentes com a Empresa Bandeirante Energias do Brasil, Sabesp, Posto de Combustível e 

outros. Diante dos fatos citados, solicitou paciência a todos, no início do próximo mandato, 

que não será fácil, mas, conforme citou o Nobre Colega Claudinei, deverão todos enfrentar 

o problema de frente, não se acovardarem e irem à luta, mesmo sabendo que não será fácil. 

Quanto ao lixo, disse que esta é a terceira sessão que usa a tribuna para cobrar, inclusive 

dos Deputados, a solução deste problema e, como também citou oorador que o antecedeu, 

o Governo do Estado apenas usa este município, sem lhe dar nada em troca. Citou as leis 

ambientais que engessam o município, impossibilitando inúmeras ações de progresso, mas, 

não apresenta soluções para os inevitáveis problemas, como o caso do lixo, sem local para 

descarte. Acrescentou às informações do Nobre Colega Claudinei, acerca desse problema, 

que, nesta data, conversando com a Coordenadora do CIPAS, ela lhe informou que 

Salesópolis deveria pagar dezoito mil reais por mês aquele Consórcio e, para honrar sua 

dívida, foi sugerido o pagamento da metade, ou seja, apenas nove mil reais, mas, ainda 

assim, o acordo não foi cumprido por este Município,  dificultando agora as negociações. 

Declarou-se entristecido com as condições expostas pelo município vizinho, pois, embora o 

Prefeito Municipal não tenha cumprido sua parte, poderia se pensar mais na população 

salesopolense e abrir um espaço para uma conversa com os novos gestores municipais, 

lamentando a falta deste bom senso. Esclareceu ainda, que a CETESB autorizou este 

município a descartar o lixo local no Aterro Sanitário de Biritiba Mirim e, de lá fazer o 

transbordo para o Aterro de Tremembé, mas, diante da dívida pendente, o Prefeito do 

Município de Biritiba Mirim não autoriza. Acrescentou que, antes do início desta sessão, por 

telefone, o atual Prefeito – Adilson Bolinha lhe relatou que ele esteve em reunião, nesta 

data, na CETESB, expondo a impossibilidade de honrar tal dívida e negociando para que o 

transbordo seja feita nesta cidade mesmo, quando o orador questionou, por que então não 

se tentou esta negociação anteriormente. Comentou também que o município foi multado, 
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no valor de novecentos e oitenta e seis mil reais,  por despejar o lixo da cidade, na área 

próxima à Oficina Terapêutica. Declarou-se entristecido pelo Governo do Estado apenas 

aplicar as leis, agravando o problema,  e não perceber a necessidade de solução, 

acreditando seja por isto que alguns políticos enfraquecem, ou seja, apenas enxergam os 

problemas no período eleitoral. Enfatizou que o Governo do Estado não olha para esta 

região, dificulta e não colabora na solução. Ato contínuo, disse que, apesar dos problemas, 

há pessoas que acreditam no espírito natalino, portanto, não poderia deixar de agradecer e 

parabenizar algumas pessoas, como a Equipe da Melhor Idade que, embora enfrentado 

todo lixo depositado no entorno da praça da Matriz, estão enfeitando referida praça para as 

festividades de final de ano, com esperança e bom exemplo, já que estão utilizando garrafas 

pets. Ressaltou o exemplo daquele grupo que serve a todos, especialmente, aos gestores 

públicos,  para se empenharem no incentivo à reciclagem. Enfatizou que continuará 

defendendo esta tese, pois acredita que, a única forma de solucionar o problema do lixo, 

não apenas de Salesópolis, mas, do País, será através de um olhar muito responsável para 

conscientizar a população acerca da importância da reciclagem. Acrescentou que, do 

contrário, resolverá o problema de imediato, mas, futuramente o problema retornará, 

alertando que o Aterro de Tremembé ou de Caieiras entre outros, não suportarão para 

sempre. Também alertou que, para fazer o transporte do lixo para Tremembé, custará três 

vezes o valor gasto para levá-lo até Santa Isabel, portanto, será necessário trabalhar, com 

muita seriedade, para evitar que, daqui a dois ou três anos, a população enfrente 

novamente problema com o lixo. Desta forma, registrou sua gratidão a toda Equipe da 

Melhor Idade que, todo ano, vem realizando um trabalho de conscientização da população 

para neste momento tão crítico e, ao mesmo tempo, tão especial, que é o final do ano. 

Parabenizou também os esportistas salesopolenses Cláudio Rodolfo de Souza e Abílio 

Donizete dos Passos, que participaram da Final da Copa São Paulo de Mountain Bike, 

conquistando o primeiro lugar de dupla masculina, elevando o nome de Salesópolis, ação 

importante para esta estância turística. Acrescentou que, na Corrida de Rua Internacional – 

Destaque de Guarulhos, o atleta salesopolense Osvaldo da Silva Pinto (Osvaldinho da 

Parabólica) conquistou o quinto lugar geral, dentre oitocentos corredores, surpreendendo 

cada vez mais, portanto, merecedor de elogios e do reconhecimento desta Casa de Leis. 

Considerando ser esta a última sessão ordinária e encerramento do seu mandato como 

Vereador, pois assumirá o cargo de Vice-Prefeito na gestão 2013-2016, agradeceu cada um 

dos Nobres Pares e à população que participou, ainda que com críticas, acreditando que 

elas são necessárias para o crescimento. Agradeceu também a seus familiares, destacando 

seu irmão Rubson, sempre presente nas sessões desta Casa de Leis, as funcionárias desta 

Casa de Leis – Bete e Arlete, duas pessoas que considerou fundamentais para o seu 

crescimento, pois, sempre o orientaram. Lembrou que, ao se eleger Presidente desta Casa 

de Leis, no início do seu primeiro mandato, muito jovem e preocupado com a grande 

responsabilidade, o então Vereador Jair dos Santos, lhe falou que se escutasse ambas 

funcionárias não teria como dar errado. Novamente, enalteceu as qualidades das 

profissionais desta Casa, nas quais sempre confiou e teve uma relação profissional de 

muita sinceridade. Também agradeceu o Dr. Alberto – Assessor Jurídico deste Legislativo 

que, muitas vezes, além das suas funções, particularmente, atendeu e orientou as pessoas 

carentes para as quais solicitou apoio jurídico. Registrou ainda sua gratidão ao Sr. Jaime – 

Assessor Contábil deste Legislativo, assim como os funcionários terceirizados desta Casa 

de Leis: Lúcia – Auxiliar de Limpeza e Jair Lopes – Motorista, que sempre ajudaram para 
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que as coisas acontecessem. Finalizou agradecendo a todos presentes, seus amigos que 

sempre acompanharam as sessões on line, desejando que Deus ilumine a todos para 

trabalharem com muita responsabilidade no Poder Público, registrando que, é desta forma 

que pretende atuar na condição de Vice-Prefeito, onde estará com o gabinete aberto, 

comprometendo-se a dispensar atenção especial ao Distrito do Remédio, onde tiveram 

expressiva votação, certo de que os Vereadores eleitos também honrarão seus cargos e 

trabalharão em parceria com o Poder Executivo, a fim de evitar tantas dificuldades na 

próxima gestão.  A VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE declarou seu total apoio 

às manifestações dos oradores que a antecederam, acerca do lixo, enfatizando que é uma 

vergonha o que está acontecendo nesta cidade. Prosseguiu dizendo que, após o último 

feriado do mês de novembro, retornando ao seu posto de trabalho, no Centro 

Multidisciplinar dos Portadores de Necessidades Especiais, se deparou com uma montanha 

de lixo, coletado da cidade e acumulado, em terreno vizinho, o que lamentou e considerou  

o fato vergonhoso, um problema de saúde pública, que poderia ser evitado. Disse não saber 

o que mais acontecerá daqui para frente, mas, nesta semana, pode constatar uma máquina 

no local, e buscando informações, soube que estava abrindo espaço para possibilitar a 

coleta do lixo pela empresa que o transportará até a cidade de Tremembé. No mesmo dia, a 

oradora tentou contatar tal empresa para saber quando seria coletado aquele lixo, cujo mau 

cheiro exalado aumenta a cada dia, mas, não conseguiu. Disse que não tira a razão das 

pessoas presentes à sessão, defendendo esta cidade e a questão do lixo, que é realmente 

vergonhosa. Ressaltou a necessidade de conscientizar a população sobre a importância da 

da reciclagem do lixo, pois, na última sexta-feira, recebeu a visita de um Policial Ambiental, 

que comentou ter percebido que, grande parte do lixo acumulado naquele terreno, deveria 

ser destinado à reciclagem, questionando-a se o município não realizava campanha de 

conscientização voltada à reciclagem, quando lhe respondeu que há um trabalho muito bem 

feito no município, tanto que no seu bairro, a coleta é feita todas as terças-feiras e, na área 

cental, às segundas-feiras. Acrescentou que a população não tem culpa da situação e 

enfatizou que os Administradores desta cidade deveriam ver o que está acontecendo, haja 

vista os comentários de que, há muito, Salesópolis foi impedida de depositar o lixo no Aterro 

Sanitário de Biritiba Mirim. Falou ainda, que segundo comentários, há previsão de que, no 

dia seguinte a esta sessão, a empresa de Tremembé coletaria o lixo depositado no referido 

terreno desta cidade e, somente após transportar todo montante, será retomada a coleta 

nas ruas. Disse que, na manhã desta data, teve que, solicitar ao Setor de Obras Municipal, 

um trator para retirar o lixo acumulado nas proximidades do seu local de trabalho, portanto, 

declarou seu apoio à manifestação dos Nobres Pares que a antecederam de que será 

necessário tomar uma decisão definitiva sobre o destino do lixo e conscientizar o povo 

sobre a importância da reciclagem, porque há previsão do problema retomar no próximo 

ano. Por fim, ressaltou que, quem gosta de Salesópolis, deve se unir e fazer alguma coisa 

para ter uma cidade melhor e limpa, à exemplo do Grupo da Melhor Idade, que vem fazendo 

um trabalho muito bonito de decoração da Praça da Matriz, um dos cartões postais de 

Salesópolis, com produtos recicláveis. Lembrou que toda decoração está sendo realizada,  

apesar da grande quantidade de lixo, aguardando coleta, naquela praça. Afirmou que, se 

continuar sem coleta, os enfeites serão colocados lixo, ou seja, as bolinhas de natal serão 

colocadas nos montes de sacos de lixo, questionando onde estão as lâmpadas que, em 

anos anteriores, sempre iluminavam o Portal Artístico da cidade e, até o momento, não 

foram colocadas. Solicitou a todos Vereadores reeleitos se unirem a população para 



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 35ª Sessão Ordinária, realizada em 10 de Dezembro de 2012                                   FL. 8 

 

 

 

mostrar que todos são salesopolenses, amam a cidade e querem o melhor  para todos. Por 

fim, desejou Feliz Natal a todos, esperando que Deus mostre à população e governantes, 

um ano muito melhor do que este que está acabando. O VER. SEBASTIÃO RODRIGUES 

DE CAMPOS JÚNIOR também reportou-se à questão do lixo, lembrando que ninguém quer 

ver o lixo, produzido por si próprio, sem destino. Entretanto, acrescentou que, nas reuniões 

com a CETESB, em que esteve presente, enfatizavam sempre que o Estado e União 

declaram que cada cidade deve assumir a responsabilidade do seu lixo. Entretanto, o 

problema está no local para descarte e quem autoriza e libera tal espaço é a CETESB, 

portanto, ao citar e atribuir responsabilidades ao Poder Executivo, deve-se desconsiderar 

quem está ocupando a cadeira de Prefeito. Informou que, o Poder Executivo correu atrás 

para resolver o problema, entretanto, não definiam para onde levar o lixo de Salesópolis e, 

apenas nesta semana, conseguiram a liberação para transferência do lixo para Tremembé. 

Esclareceu que,  graças à citada tentativa, a CETESB usou de bom senso e autorizou a 

parceria com a empresa de Tremembé, do contrário,  a problemática persistiria, já que a 

Prefeitura Municipal não dispõe de veículo para transporte do lixo, nem tampouco local para 

descartá-lo. Lembrou ainda que os munícipes pagam seus impostos e querem a prestação 

do serviço, mas, embora discutam e todos queiram resolver, disse que, no seu entender, ao 

término do consórcio (CIPAS), os Prefeitos deste e do município de Biritiba Mirim, poderiam 

lutar por uma verba para iniciar um novo aterro, evitando assim o problema ora enfrentado. 

Também lembrou que Biritiba Mirim, até o dia anterior a esta sessão,  enfrentava o mesmo 

problema, assim como outros municípios, contudo, estes últimos, dispõem de orçamento 

que Salesópolis não dispõe. Disse que, todo tempo que esteve como Vereador, nesta Casa 

de Leis, integrou a Comissão de Finanças e Orçamento, sempre reparando a problemática, 

portanto, concluiu que, se os próximos que assumirão o Poder Executivo não criarem uma 

Secretaria Municipal de Receita, enfretarão a mesma situação. Esclareceu que o Secretário 

de Finanças não pode assumir tais funções, contudo, na condição de prestadora de serviço 

para os munícipes, a Prefeitura Municipal deve criar novas receitas. Concordou com o 

Nobre Par Claudinei de que Salesópolis retrocedeu, ressaltando que a crise da Europa 

atingiu o Brasil, há algum tempo, e ninguém percebeu, somente agora estão todos 

percebendo. Disse que alguns comerciantes já sentiram o reflexo da queda de arrecadação 

deste município com a crise do eucalipto que está assolando os produtores, portanto, 

espera que sejam dadas novas alternativas para o eucalipto, do contrário, muitos 

produtores terão que procurar outra alternativa de renda. Citou como exemplo, um produtor 

que lhe contou ter conseguido receber apenas cinquenta por cento do que estimava para 

este ano, demonstrando que o fato de não atingir a previsão orçamentária da Prefeitura 

Municipal, é apenas um reflexo desta crise, portanto, não conseguiu pagar muitos dos seus 

empenhos. Reiterou que, não sendo criada uma pasta para cuidar somente da receita, 

como dos loteamentos irregulares, o município continuará enfrentando a mesma 

problemática. Considerando que esta é a última sessão ordinária do atual mandato, 

registrou seus agradecimentos, primeiramente, à Deus, por ter-lhe dado saúde para atuar 

como Vereador, durante três mandatos, trabalhando em prol do povo. Também agradeceu 

sua família, sua esposa, filhos, mãe e irmãos que sempre o apoiarão, à todos que sempre 

confiaram seus votos, aos quais procurou melhor atendê-los. Agradeceu todos os 

funcionários desta Casa de Leis, citando cada um (Bete, Arlete, Dr. Alberto, Jaime, Lúcia e 

Jair), enfatizando que, sempre que precisou deles, foi muito bem atendido e com eles 

aprendeu muito. Lembrou que foi Presidente desta Casa por dois mandatos e acredita ter 
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feito bem sua parte na função, citou a criação dos Anexos – Gabinetes dos Vereadores, 

ressaltando que, antes, os Vereadores enfrentavam dificuldades para atender os munícipes 

no mesmo espaço da área administrativa, portanto, uma medida que adotou para atender 

melhor a população. Agradeceu ainda seus Pares, por todo trabalho que desenvolveram 

juntos em prol desta cidade e, por fim, desejou a todos um Próspero Ano Novo e um Feliz 

Natal, esperando que o novo governo seja próspero, tenha boas iniciativas e procure errar 

menos, garantindo uma vida digna e um horizonte para esta cidade.  Não havendo mais 

oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE desejou a todos os Nobres Pares um Feliz Natal e 

próspero Ano Novo extensivo à toda população salesopolense. Também desejou felicidades 

aos funcionários da Prefeitura Municipal, destacando que todos se empenham e trabalham 

para melhorar a cidade, independente das inúmeras dificuldades enfrentadas ao longo 

destes quatro anos, as quais afetaram seus bolsos, deixando dívidas e transtornando a 

situação econômica e pessoal de cada indivíduo desta cidade. Disse acreditar que isso é  

reflexo único e exclusivo de erros administrativos consecutivos, portanto, pode-se perdoar 

uma vez, deve-se ouvir a maioria dos Vereadores para procurar um caminho para a solução 

dos problemas, mas, não pode deixar de ouvir, como ocorreu entre o Poder Executivo e 

Legislativo, haja vista que, por diversas vezes,  o Poder Executivo não ouviu os Vereadores. 

Lembrou que, ao longo dos quatro anos, cada Vereador se empenhou em melhorar a 

situação, porém, esbarrando em várias situações de picuinhas pessoais e, com isso, foi o 

município que perdeu. Declarou-se certo de ter desempenhado bem seu papel, como os 

demais Pares o fizeram, registrando sua gratidão aos funcionários deste Legislativo, 

também citando nominalmente cada um que contribuiu para que fizesse o melhor possível. 

Disse que, ao longo dos próximos anos, esperará obstáculos, mas, estará nesta Casa de 

Leis se empenhando para melhorar o máximo possível, trazendo recursos para este 

município, ainda que tenha que enfrentar uma batalha dura. Por fim, convocou os Nobres 

Vereadores para uma Sessão Extraordinária, no próximo diadia 14 de Dezembro, às nove 

horas, com o único objetivo de aprovar a ata desta sessão, visto ser a última do atual 

mandato. Nada mais havendo 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 10 de Dezembro de 2012. 

 

PRESIDENTE : 

 

1º SECRETÁRIO  :    

 

2º SECRETÁRIO  : 

 

  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Extraordinária,  

realizada em 14 de Dezembro de 2012.  

 


