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ATA DA 7ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 31 de Março de 2008 - 4º Período da 14ª Legislatura. Aos
trinta e um dias do mês de Março do ano dois mil e oito, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Sétima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis sob
a presidência do Vereador Vanderlon Oliveira Gomes e secretariada pelos Edis Jair dos
Santos – 1º Secretário, e Deise Aparecida Corrêa Duque – 2ª Secretária. Às quinze horas,
horário regimental, a Sra. 2ª Secretária 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
última sessão ordinária. Neste momento, o Ver. Angelino Rodrigues 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. Em seguida, o Sr.
Presidente 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 1.014, 1.015, 1.016, 1.017 e 1.018/08, encaminhando,
respectivamente, os PROJETOS DE LEI Nºs: 007 (Dispõe sobre autorização para a
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Salesópolis padronizar a frota de veículos e
equipamentos pesados de sua propriedade e dá outras providências); 008 (Dispõe sobre a
regularização de loteamentos, desmembramentos ou outras formas de parcelamentos
irregulares ou clandestinos); 009 (Disciplina a concessão da gratificação pela prestação de
horas extraordinárias, serviços extraordinários e trabalhos técnicos ou científicos e dá outras
providências); 010 (Autoriza o Município da Estância Turística de Salesópolis a firmar
Convênio do Programa de Ação Cooperativa Estado-Município para Construções Escolares,
com o Governo do Estado de São Paulo e dá outras providências); e 011/08 (Cria a
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) da Estância Turística de Salesópolis e
dá outras providências) – desps.: Aguarde-se os pareceres das comissões competentes;
PROJETO DE LEI Nº 012/07 (Dispõe sobre a obrigatoriedade dos veículos utilizados no
transporte de escolares, no âmbito do território do Município, serem licenciados em
Salesópolis, e dá outras providências), de autoria do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes e
outros – desp.: Às Comissões de Justiça e Redação, de Obras, Serviço Público, Educação e
Saúde e de Finanças e Orçamento; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal
Nºs: 010 – Informar prazo de entrega, valor e empresa responsável pelas obras da quadra
do Bairro do Fartura, do Centro de Convivência da Terceira Idade e asfaltamento de ruas,
assim como, quais as previstas para iniciar no mês de abril; 011 – Agendar uma reunião
com a Liderança do PR, a fim de definir, antecipadamente, as ruas que serão beneficiadas
quando da liberação da verba da Emenda Parlamentar no valor de quinhentos mil reais,
conseguida através do Deputado Federal Valdemar Costa Neto; 012 – Estudar e viabilizar a
implantação da Pista de Skate nos arredores do trecho novo da Avenida Professor Adhemar
Bolina, e encaminhar cópia do projeto para expor aos interessados; 013 – Informar acerca
das providências que a Administração Municipal já adotou objetivando a municipalização da
Casa da Agricultura, todos do Ver. Claudinei José de Oliveira; 014 – Determinar a
fiscalização e punição das Academias de Ginástica que funcionam nesta cidade, sem o
devido cadastramento, registro e profissional com formação específica responsável, em
especial, verificar se os matriculados são orientados por este profissional ou terceiros, nos
informando o resultado desta diligência, do Ver. Sérgio dos Santos - desps.: Aprovados,
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encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 055 - Determinar ao
setor competente, a limpeza do Córrego da Caixa D’Água, nas proximidades do Auto Posto
Texaco, dos Vers. Vanderlon Oliveira Gomes e Mário Barbosa Pinto; 056 – Retomar as
conversações com a Petrobrás para que, tão logo passe a temporada de chuvas, ajude na
manutenção da estrada que leva seu nome; 057 – Reunir com representantes da Cia.
Suzano e Empresa Votorantim, solicitando uma parceria para manutenção das estradas
rurais, especialmente, as que servem de escoamento de madeira, ambas do Ver. Claudinei
José de Oliveira; 058 – Determinar ao órgão competente, realizar uma operação tapaburacos na estrada da Petrobrás, especialmente, nos trechos próximos à propriedade do
“Batista Chaves” e na entrada para o Bairro do Pico Agudo, dos Vers. Mário Barbosa Pinto e
Vanderlon Oliveira Gomes; 059 – Implantar a Lei Nº 1513/07 que disciplina a pesca em
nosso território, firmando o devido convênio com o próprio DAEE, responsável pelas
represas, do Ver. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior; 060 – Viabilizar junto ao DER, a
afixação de uma placa alertando sobre a existência de animais silvestres na pista, ao longo
de toda a Barragem do Paraitinga, dos Vers. Mário Barbosa Pinto e Vanderlon Oliveira
Gomes; 061 – Determinar ao setor competente, realizar os estudos necessários, objetivando
a reclassificação dos funcionários públicos municipais, especialmente, para atender aqueles
que já atuam em áreas ou funções diversas da sua, do Ver. Sérgio dos Santos – desps.:
Encaminhe-se, lidas no Expediente; PARECERES CFO Nº 008 e 009/08, respectivamente,
referentes aos Balancetes da Prefeitura Municipal de Salesópolis – relativo aos meses de
Janeiro e Fevereiro/08; e Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Salesópolis –
relativo ao mês de Fevereiro/08 – desps.: Aguarde-se os Pareceres Prévios do Egrégio
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para então emitir o parecer final e conclusivo;
COMUNICADOS sobre a liberação de recursos: do Ministério da Saúde: no valor de R$
20.716,25 - competência 02/2008 – Pagamento de PAB FIXO; no valor de R$ 2.748,36 –
competência 02/2008 – Pagamento de Teto Financeiro de Vigilância em Saúde TFVS; do
Ministério da Educação: no valor de R$ 259,60 para o PNAC-PNAE Creche; de R$ 2.107,60
para o PNAP-Pre-Escola; e de R$ 12.179,20 para o PNAE-Fundamental - sendo R$
5.843,20 para a Rede Estadual e R$ 6.336,00 para a Rede Municipal; nos valores de
R$ 65.553,77 e R$ 37.338,12, referentes, respectivamente, às primeira e segunda quotas
do FNDE – desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, o Sr. Presidente
concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE
CAMPOS JÚNIOR justificou oralmente sua Indicação Nº 059 que apresentou face aos
problemas que a represa vem trazendo para Salesópolis, mas que, em contrapartida,
abastece a Grande São Paulo. Enfatizou o problema da pesca predatória e das demais
ocorrências, como a que envolveu até arma de fogo, motivo pelo qual espera que seja
firmado o convênio para resolver a situação. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS justificou
oralmente sua Indicação Nº 61, acrescentando que muitos funcionários reclamaram que, há
muito, atuam em área e funções diversas das suas, esperando a reclassificação prometida
que nunca acontece. Quanto ao Requerimento Nº 14, disse que recebeu uma denúncia
sobre a existência de academias clandestinas e encaminhou o caso ao Sr. Prefeito
Municipal, que respondeu haver registro apenas da Academia Águeda, portanto,
considerou injusto que só ela pague os impostos devidos e as demais funcionem sem
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pagar. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA iniciou apoiando a Indicação Nº 59,
acrescentando que o Estado empurrou mais uma barragem para Salesópolis, mas, trouxe
sérios problemas no tocante à sua infra-estrutura. Quanto ao Requerimento Nº 14,
esclareceu que, para registrar uma academia de ginástica, é necessário profissional com
CREF (Certificado de Registro de Educação Física) para orientar adequadamente os alunos.
Reportando-se à Indicação Nº 61, lembrou que, há várias legislaturas, vem cobrando o
Plano de Carreira para os funcionários, o que só foi elaborado e efetivado para Área da
Educação. Justificou oralmente seu Requerimento Nº 13, ressaltando os benefícios da
municipalização para a economia dos cofres públicos, como por exemplo, o valor mensal do
aluguel do prédio, além de beneficiar os agricultores com a ampliação do atendimento.
Também justificou suas Indicações Nºs 57 e 58 e, Requerimento Nº 10. Reportando-se ao
Requerimento Nº 12, disse que o apresentou porque obteve informações de que a
Administração Municipal pretende implantar a Pista de Skate no “Franciscão", mas, propõe
que seja na “Avenida Nova”, atendendo pedido dos próprios skatistas da cidade. Também
justificou oralmente seu Requerimento Nº 11, dizendo que nunca foi liberado recurso tão
alto para Salesópolis e, portanto, espera não seja beneficiada apenas uma região, mas,
atenda as de maior prioridade. Quanto à Indicação Nº 59, do Ver. Sebastião Rodrigues de
Campos Júnior, lembrou que o DAEE sequer cumpriu as exigências impostas quando do
contrato para construção da barragem, citando como exemplo, a Exigência 41, que dispõe
sobre a implantação de uma área de lazer. Finalizando, disse que encaminhará uma Moção
de Repúdio ao DAEE pela demora do cumprimento das exigências, enfatizando que
pretende levar o caso até o Ministério Público. Passando a presidência ao Vice-Presidente,
Ver. Mário Barbosa Pinto, o VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES iniciou lamentando que
o Chefe do Poder Executivo, quando sabe de algum problema, vai ao local, vê a situação,
promete providências, mas, não cumpre. Em seguida, justificou oralmente sua Indicação Nº
55, dizendo que a encaminhou porque o Prefeito Rafael viu a situação e nada fez, contudo,
as águas pluviais continuam invadindo as casas dos moradores. Com relação às estradas
rurais, disse que transportava um grupo de turistas para os Bairros do Ribeirão do Pote e
Pintos, quando enfrentou enormes dificuldades face à situação intransitável das estradas
em alguns pontos. Finalizando, disse esperar que os Nobres Pares se engajem numa luta
junto ao Setor de Obras para que, ao menos, resolva o problema dos pontos mais críticos.
Retomando a presidência e prosseguindo com a ordem de inscrição, o Sr. Presidente
concedeu a palavra ao VER. JAIR DOS SANTOS que, referindo-se ao Requerimento Nº 14,
disse que, no ano passado, quando assumiu a presidência da Sociedade Esportiva
Salesopolense, fez uma parceria com a Associação Desportiva São Caetano, mas, a
primeira coisa que exigiu, foi a apresentação de toda documentação da entidade e do
instrutor, em especial, o CREF, a fim de se assegurar de que tratava com profissional da
área. Acrescentou que esta exigência é importante porque exercícios físicos incorretos
podem causar problemas sérios e irreversíveis às pessoas, motivo pelo qual, parabenizou o
autor da proposição. Lembrou que, no ano passado, encaminhou uma indicação solicitando
a criação do COMDEC – Coordenadoria Municipal de Defesa Civil e o Sr. Prefeito Municipal
encaminhou o Projeto de Lei Nº 011 para atender, esperando contar com apoio dos Nobres
Pares porque a defesa civil trabalhará na prevenção e socorro. Por fim, esclareceu que este
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Projeto de Lei também vem de encontro à Lei Estadual Nº 1350, de vinte e cinco de
fevereiro de dois mil e dois, que autoriza o município a celebrar convênio com a
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. 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 002/08. Terminada a leitura,
foi o citado requerimento submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade. Aprovada
a urgência especial, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura
dos Pareceres CONJUNTO CJR e COSPES s/Nº e CFO Nº 010/08, ambos recomendando
a aprovação do PROJETO DE LEI Nº 010/08 (Autoriza o Município da Estância Turística de
Salesópolis a firmar Convênio do Programa de Ação Cooperativa Estado-Município para
Construções Escolares, com o Governo do Estado de São Paulo e dá outras providências),
de autoria do Poder Executivo. Terminada a leitura, foi a referida matéria submetida à
discussão e votação, sendo aprovada 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. MÁRIO BARBOSA PINTO esclareceu que o Projeto de Lei
Nº 08, dispondo sobre a regularização de loteamentos, entrou nesta Casa no último dia vinte
e seis, mas, enquanto Presidente da CJR - Comissão de Justiça e Redação, recebeu o
parecer jurídico acerca desta matéria, nesta data, portanto, o analisará junto aos demais
membros desta comissão para depois exarar parecer. Enfatizou que é morador do Bairro do
Fartura e, além de Vereador, também tem interesse pessoal na aprovação da matéria, mas,
pretende analisá-la bem antes de tomar a decisão e, encaminhando para as demais
comissões, provavelmente, seja votado na próxima sessão desta Casa de Leis. Comentou
que foi publicada uma matéria no Jornal “O Diário de Mogi” sobre as águas das represas,
alertando que estão contaminadas acima dos cinco por cento permitido por lei. Lamentou o
fato e disse esperar que a Vigilância Sanitária adote as providências necessárias, inclusive,
para evitar que os pescadores vendam os peixes dessas águas, como vem ocorrendo,
expondo os consumidores à sérios riscos de saúde. Relatou que numa traíra, quando
cortada, é possível ver, à olho nu, os vermes se movimentando, tamanha a quantidade.
Também reclamou a indefinição da EMEF do Bairro dos Pintos, que enfrenta situação
dramática, agravada no final de semana, quando o banheiro foi invadido e as peças
sanitárias quebradas e jogadas. Ressaltou a necessidade de definir logo o que tem que ser
feito e sugeriu utilizar o prédio novo, fora do período de aula, para as reuniões da
associação de bairros e realização de cursos, conforme sempre ocorreu na escola antiga,
ou seja, beneficiando toda comunidade em tempo integral. Disse haver comentários, de que
o Sr. Prefeito Municipal baixou um Decreto aumentando o valor da diária dos motoristas
para vinte, vinte e cinco e trinta reais, no Estado de São Paulo, mas, em seguida, verificouse a existência de uma lei antiga que impedia tal aumento, prejudicando os motoristas.
Diante deste impasse, espera que a situação seja bem analisada para evitar maiores
prejuízos aos motoristas da Municipalidade. Por fim, enfatizou que, se a situação não for
resolvida com urgência, alguns problemas surgirão, relatando que um motorista foi chamado
para levar paciente a Mogi das Cruzes e não compareceu, vindo o irmão do Ver. Sérgio
dos Santos, o motorista João dos Santos, a fazer o serviço, contudo, deixou claro que
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espera a regularização da situação dos motoristas. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS disse
que também foi procurado pelos motoristas da Municipalidade, os quais reclamam que não
têm hora fixa para entrada no serviço, dependem do horário dos pacientes, entretanto,
devem ter o direito de receber diária para as despesas de alimentação. Comentou que, nos
últimos dias, o Secretário Municipal de Administração apareceu com um Decreto, dizendo
que só poderá pagar, aos motoristas, o valor de diárias e horas extras que não ultrapassem
cinqüenta por cento do valor dos seus salários. Questionou se o motorista que trabalhar
mais será prejudicado; em seguida, disse que se isso ocorrer é injusto, porque o
trabalhador deve receber pelo quanto trabalhar. Quanto às ambulâncias, ressaltou a
necessidade de tomar providência para que melhore o transporte de pacientes, conforme o
Sr. Prefeito prometeu em campanha, mas, faltando apenas alguns meses para o final do
mandato, ainda não cumpriu, em prejuízo dos necessitados. Dirigindo-se ao Sr. Presidente,
lembrou-lhe de agendar uma reunião com o Sr. Prefeito Municipal, para decidir sobre a
renovação do contrato com a Sabesp, incluindo benefícios para Salesópolis que doa água
para tratamento e fornecimento a este e outros municípios, sem qualquer benefício extra,
nem, ao menos, um desconto aos salesopolenses. Também referindo-se à EMEF do Bairro
dos Pintos, finalizou questionando porque não se resolve o problema de vez, acabando com
este diz-que-diz-que crescente. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA, na qualidade de
membro da CJR – Comissão de Justiça e Redação, enfatizou que, junto aos demais
membros, está analisando vários projetos de lei e, tão logo terminou a reunião realizada
com os diretores de escola, na semana passada, já se reuniram, analisaram e emitiram
parecer favorável ao projeto sobre liberação de recursos para as unidades escolares.
Quanto à regularização de loteamentos clandestinos, o orador enfatizou que um caso é
diferente do outro, portanto, devem ser analisados separadamente. Esclareceu que o TAC
– Termo de Ajuste de Conduta, pode não atender a todos da mesma maneira, portanto, os
Vereadores devem analisar o projeto de lei pertinente para se inteirarem do assunto antes
de deliberar, mas, lembrou que deve ser apreciado com brevidade. Quanto à matéria
publicada no jornal, o Vereador disse que, muitas vezes, o Estado alega falta de recursos
financeiros para firmar convênios, contudo, sugere agendar reunião com o Secretário
Estadual de Recursos Hídricos para tratar do assunto das barragens e do valor cobrado pelo
fornecimento de água, não esquecendo de tratar sobre o destino dos recursos relativos à
madeira cortada pelo DAEE nesta cidade. Acredita que este recurso seja suficiente para
atender todas as necessidades levantadas pelos Nobres Pares e ainda deve sobrar.
Lamentou os problemas de relacionamento com o DAEE, pois a Municipalidade atende
todos os pedidos, mas, quando solicita madeira para construir uma ponte ou outro material
inservível, enfrenta uma burocracia. Reportando-se aos vários projetos lidos nesta sessão,
comprometeu-se a avaliá-los e, junto aos demais membros da CJR – Comissão de Justiça e
Redação, emitir os respectivos pareceres para não deixar pendências. Informou que,
quando visitou o gabinete do Senador Romeu Tuma, ele lhe adiantou o que, nesta data, os
Vereadores tomaram conhecimento através de ofício, sobre a liberação de um Tele-CentroComunitário, que contará com dez computadores, data-show, mesas para computador e
impressora, além de vinte e uma cadeiras de multiuso, cabendo à Administração Municipal
apenas disponibilizar o espaço para implantá-lo. A VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA
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DUQUE iniciou comentando que há muito lixo na cidade e que, na semana passada,
sentiram um cheiro ruim e forte no terreno baldio, localizado ao lado da Oficina Terapêutica
em que trabalha, no Bairro do Fartura e, junto a outras pessoas, procurou investigar a
causa, descobrindo a existência de, aproximadamente, trinta quilos de peixe jogado naquele
local. Diante do mau cheiro insuportável, acionou a Vigilância Sanitária, que constatou
tratar-se do peixe tipo cascudo e, pela grande quantidade, deduziram ser pescado por
profissionais. Considerou o caso absurdo e disse que, em Salesópolis, as pessoas têm o
hábito de acumular lixo na porta de suas próprias residências, dias antes da coleta,
sugerindo fazer campanha para que a população não deposite lixo em dia que não é
coletado. Enfatizou que é necessário cada pessoa cuidar do lixo da sua casa, não jogando
na rua, evitando que, com a chuva, seja arrastado pelas águas até o bueiros, causando
inundação na cidade. Sobre a EMEF do Bairro dos Pintos, enquanto presidente da COSPES
– Comissão de Obras, Serviço Público, Educação e Saúde, também foi procurada por
moradores do bairro que abordaram o problema e, logo em seguida, solicitou ao Sr.
Presidente visitar o local. Em seguida, soube que a referida unidade escolar recebe
garrafões de água, colhida de uma residência comum, mas, as louças da escola são
lavadas numa pia entupida de um bar vizinho. Comentou que a diretora da EMEF Profª
Maria de Lourdes Gonçalves de Toledo, responsável por aquela escola rural, visita o local,
diariamente, com seu próprio carro, constatando que as louças do banheiro foram tiradas,
quebradas e jogadas. Relatou que, no Programa Fantástico da Rede Globo, exibido no dia
anterior a esta sessão, mostrou uma escola, de Pernambuco, em situação tão ruim, que
lembrou as condições da unidade do Bairro dos Pintos de Salesópolis. Enfatizou que a
prioridade da escola deve ser o acesso do aluno e, finalizando, dirigiu-se ao Sr. Presidente,
solicitando agendar uma reunião com as Secretarias Municipais de Educação e Obras para
resolver o problema ainda nesta semana. Passando novamente a presidência ao VicePresidente, o VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES disse que encaminhou ofício para o
Sr. Prefeito Municipal, solicitando retirada das ervas de passarinho que tomam conta das
árvores da Avenida Professor Adhemar Bolina, antes que morram, mas, ainda está
esperando atendimento. Sobre a EMEF do Bairro dos Pintos, expôs as fotos da situação,
dizendo que não marcará mais reuniões com representantes do Poder Executivo, que
tratam a situação com descaso, mas, encaminhará todos os documentos e fotos ao
Ministério Público, curador da infância e adolescência, solicitando providências judiciais.
Ressaltou que, ao ver as fotos, decepcionou-se ao lembrar que o Prefeito Rafael sempre diz
que área que mais investe é a saúde e educação, em especial, quando viu a situação
vergonhosa das colheres e pratos, além da mesa da merenda, o que considera uma
questão de saúde pública, na qual a Vigilância Sanitária deve interferir com urgência. Por
fim, comprometeu-se com a comunidade escolar presente na sessão, a tomar as
providências junto aos órgãos relacionados à criança e ao adolescente, e ao próprio
Ministério Público, para que os responsáveis pela situação da EMEF do Bairro dos Pintos
sejam punidos. Retomando a presidência, 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.
segue no verso
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