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ATA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 16 de Março de 2009 - 1º Período da 15ª Legislatura. Aos
dezesseis dias do mês de Março do ano dois mil e nove, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Quarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis sob
a presidência do Vereador Pedro da Fonseca e secretariada pelos Edis Vanderlon Oliveira
Gomes – 1º Secretário, e Agnaldo Bueno – 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. 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: REQUERIMENTOS solicitando ao
Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 020 – Agendar reuniões junto às comunidades do Distrito do
Remédio e Bairro Nascente, informando o subscritor deste para comunicar aos solicitantes e
acompanhá-los, dos Vers. Vanderlon Oliveira Gomes e Sérgio Aparecido Feliciano de Sá;
021 – Relação dos Conselhos Municipais ativos, dia e horário das suas reuniões ordinárias
e sua composição, bem como solicita divulgá-las na imprensa local, do Ver. Agnaldo Bueno;
022 – Informar qual a situação do Projeto para implantação da Pista de Skate nesta cidade;
023 – Informar como está o projeto para reforma e cobertura da Quadra Esportiva do Bairro
Totozinho Cardoso, bem como requer o encaminhamento do programa de esporte e lazer a
ser realizado naquele bairro, ambas do Ver. Claudinei José de Oliveira; e 024/09 –
Solicitando ao Comandante local da Polícia Militar, informações diversas acerca da
reativação da Base no Distrito dos Remédios, do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes e outros –
desps.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:
064 – Adotar as medidas necessárias implantação de um Balcão de Empregos nesta
cidade, do Ver. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior; 065 – Determinar ao setor
competente, a colocação de duas lixeiras no Distrito dos Remédios, sendo uma na Rua
Joaquim Domingos Martins e outra nas proximidades da Escola Estadual Vereador Elisiário
Pinto de Moraes, dos Vers. Angelino Rodrigues e Sérgio Aparecido Feliciano de Sá; 067 –
Interceder junto à empresa bandeirante Energias do Brasil, solicitando a substituição de dois
postes localizados na altura dos Nºs 611 e 651 da Rua Expedicionário Benedito da Fonseca,
Totozinho Cardoso, do Ver. Paulo Arouca Sobreira; 068 – Viabilizar junto aos setores
competentes, a aquisição de uniforme e demais EPI’s - Equipamentos de Proteção
Individual para os funcionários da Coleta de Lixo e Limpeza Pública; 069 – Viabilizar junto
ao Setor Municipal de Obras, a realização de obra completa de pavimentação asfáltica na
Rua João Rosendo Gonçalves, atrás do Auto Posto Petro Pires, ambas do Ver. Pedro da
Fonseca; 071 – Adotar as providências cabíveis junto ao setor de Obras, objetivando a
canalização das águas pluviais da Estrada da Petrobrás, ou outra solução que evite os
atuais transtornos vividos pelos moradores dos arredores do Km 10; 072 – Dispensar
atenção necessária e determinar as providências cabíveis para atendimento do anexo
Abaixo-Assinado dos moradores do Jardim Bela Vista, na execução de obras de melhoria
no bairro; 073 – Interceder junto ao órgão pertinente, objetivando a extinção dos morcegos
nos arredores da Estrada do Sr. João Bino, Bairro da Pedra Rajada, bem como determine a
averiguação e solução em outros bairros desta cidade; 074 – Determinar à Secretaria
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Municipal de Saúde, para agilizar um programa de prevenção e atendimento aos alcoólatras
deste município, dispensando atenção especial àqueles integrantes da conhecida “Turma do
Corote”, todas do Ver. Claudinei José de Oliveira; e 075/09 – Determinar ao Setor de Obras,
tapar um enorme buraco existente na altura do Nº 43 da Rua Esperança, Jardim Leonor,
área central desta cidade, do Ver. Agnaldo Bueno; e solicitando à Telefônica S/A Nºs: 066 –
Instalar um Orelhão no Km 105 da Rodovia Alfredo Rolim de Moura – Bairro do Chá, em
frente ao Ponto Turístico denominado “Cachoeira da Velha” e da propriedade do Sr. Paulo
Sexto do Prado, conforme croqui anexo, do Ver. Paulo Arouca Sobreira; e 070/09 – Instalar
um Orelhão na Rua Antonio Pereira, próximo à Sociedade São Vicente de Paulo, área
central desta cidade; do Ver. Pedro da Fonseca – desps.: Encaminhe-se, lidas no
Expediente; COMUNICADOS sobre a liberação de recursos: do Ministério da Saúde: no
valor de R$ 2.748,36 – competência 02/2009 – Pagamento de Teto Financeiro de Vigilância
em Saúde – TFVS (EX-TFECD); CONVITE da Prefeitura Municipal e COMTUR de
Salesópolis, para o Lançamento do Documentário e Exposição “Uma Rota, Um Rito, Um
Refúgio”, por Gilda Brasileiro, no Espaço Cultural Dita Parente, no próximo dia vinte de
março, às dezoito horas - desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, o Sr.
Presidente concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE
OLIVEIRA iniciou declarando seu apoio ao Requerimento Nº 24 do Nobre Par Vanderlon,
acrescentando que, os jornais regionais têm publicado que a patrulha rural em Mogi das
Cruzes, está coibindo os roubos, que aumentaram muito, nos últimos tempos, naquela
cidade. Disse ainda que é necessário fortalecer o trabalho dos Nobres Pares para que a
Polícia Militar dispense atenção especial à população do Distrito dos Remédios e bairros
adjacentes que acredita somar, aproximadamente, três mil habitantes. Lembrou que esta
luta é antiga e que também inclui a necessidade de atendimento por parte da Polícia Civil.
Prosseguindo, declarou também seu apoio à Indicação Nº 64, lembrando que, no Governo
anterior, funcionou um Balcão de Empregos nesta cidade e deu certo, portanto, com a
instalação de novas empresas nesta cidade, deve-se agilizar sua reativação para atender a
demanda de empregadores e empregados, inclusive, servindo para capacitar os
interessados. Justificou oralmente suas Indicações Nºs 71 e, reportando à de Nº 72, espera
que também sejam feitas rondas da Polícia Militar naquele bairro e nos demais que estão
afastados da área central. Também justificou oralmente sua Indicação Nº 73, lembrando
que, na gestão anterior, havia uma equipe de combate aos morcegos e, sendo extinta,
voltaram os morcegos e, conseqüentemente, os problemas e reclamações. Prosseguindo,
justificou sua Indicação Nº 74, enfatizando que o alcoolismo é um vício que deve ser tratado,
evitando tachar o paciente de “vagabundo” e garantir-lhe um tratamento digno. Comentou
que, o município vizinho de Santa Branca conta com a Casa de Recuperação de
Dependentes Químicos Logus, cujo responsável já se propôs a ajudar Salesópolis. O orador
acredita que este seja um primeiro passo para solução de demais problemas relativos à
vício existentes nesta cidade. Referindo-se ao Requerimento Nº 22, lembrou que, na gestão
passada, alguns jovens lhe procuraram solicitando apoio para construção de uma Pista de
Skate e, na oportunidade, conseguiu recurso junto ao então Deputado Estadual Marco
Bertaiolli, atual Prefeito Municipal de Mogi das Cruzes e, embora o projeto tenha sido
elaborado e encaminhado, nada mais ouviu sobre o assunto, motivo pelo qual, requer
informações acerca da situação. Comentou que os skatistas desta cidade andam pelas
ruas, correndo riscos e expondo os pedestres a riscos, portanto, a construção de um local
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adequado para esta prática esportiva, evitará estes e outros problemas com suas
conseqüências. Quanto ao Requerimento Nº 23, lembrou que a matéria já foi objeto de luta
do Nobre Par Vanderlon e informou que o recurso para reforma já foi conquistado, mas, a
obra não foi iniciada, portanto, acredita que o Departamento Jurídico Municipal deva
regularizar a documentação do terreno para atender esta que é mais uma obra reivindicada
pela comunidade. Por fim, disse que as solicitações apresentadas por ele atendem aos
anseios da comunidade e que, embora reconheça que algumas coisas são possíveis de
atendimento imediato e outras requerem planejamento, espera que o Chefe do Poder
Executivo faça o necessário a cada situação. O VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE
CAMPOS JÚNIOR justificou oralmente sua Indicação Nº 64, enfatizando que Salesópolis já
teve um Balcão de Empregos com bons resultados, pois atendeu cento e vinte pessoas da
nossa cidade e sua reativação beneficiará maior número de interessados. Disse tomar
conhecimento de que a Secretaria Estadual do Trabalho poderá ajudar na implantação do
novo Balcão de Empregos e sugeriu que representantes do Poder Executivo busquem esta
alternativa para minimizar os problemas de desemprego vivido por muitos salesopolenses.
Finalizando, disse que basta uma sala com mesa, cadeira e telefone para que o referido
Balcão de Empregos funcione, cabendo, portanto, ao Prefeito Adilson acatar as boas
sugestões apresentadas pelos membros deste Legislativo. O VER. AGNALDO BUENO
iniciou registrando a presença do Sr. Francisco Corrêa da Silva e sua irmã Diva da
Conceição, Assessores do Deputado Simão Pedro e, em seguida, justificou oralmente seu
Requerimento Nº 21, enfatizando a importância de conhecer os membros dos Conselhos
Municipais para que os Vereadores atuem na fiscalização. Concluiu justificando sua
Indicação Nº 75, ressaltando que a Rua Esperança está intransitável e as providências
devem ser agilizadas pelo Poder Executivo. O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES
justificou oralmente seu Requerimento Nº 24, dizendo que há, aproximadamente, um mês,
esteve no escritório do Deputado Estadual Major Olímpio, solicitando apoio para melhorar a
segurança no Distrito dos Remédios e bairros adjacentes. Comentou que, na oportunidade,
ficou acertado que ele intermediaria a liberação do recurso financeiro para construir um
prédio para a Base Policial e, posteriormente, os Vereadores lutariam para o aumento do
efetivo policial. Contudo, reunido com o Comando local da Polícia Militar, passados dez dias
daquela reunião, ele disse que, melhor que a construção de uma base, seria conseguir uma
viatura com policiais para atender aqueles arredores, já que conseguir aumento do efetivo
policial seria muito difícil. O orador disse que levou esta posição àquele deputado que
orientou construir a base e inaugurá-la como forma de pressão para o aumento do efetivo
policial, pois chamará a atenção das autoridades estaduais e da mídia, diante de um espaço
pronto e sem funcionar por falta de profissional. Comentou que também solicitou um
recurso para uma obra ao Deputado Federal Arnaldo Faria de Sá, o qual lhe respondeu que
seria difícil novo recurso, já que sequer foi utilizado o recurso que liberou para a obra citada
no Requerimento Nº 23, do Nobre Par Claudinei. Lamentou o fato e disse que, se aquela
quadra não for reformada com o recurso liberado por aquele deputado, terá dificuldades
para conseguir outros recursos para Salesópolis. Manifestou seu apoio à Indicação Nº 74,
dizendo que, há muito, também luta para ajudar os pacientes alcoólatras, tanto que já
propôs à Secretaria de Assistência Social, a realização de um Fórum para, posteriormente,
conseguir recursos necessários ao tratamento. Lembrou que, na gestão anterior, o Prefeito
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lhe falou que havia um convênio firmado com uma entidade de Mogi das Cruzes, contudo e,
procurando conhecer melhor, soube da necessidade de contribuir com um salário mínimo
mensal. Por fim, disse esperar que a Prefeitura Municipal firme um convênio para atender,
especialmente, os pacientes que não têm condições de pagar pelo tratamento. Não
havendo mais oradores inscritos, nem 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
parabenizou esta Casa de Leis que, através da COSPES – Comissão de Obras, Serviço
Público, Educação e Saúde, realizou, na última terça-feira, uma reunião importantíssima que
acredita, o 1º Secretário esteja elaborando sua ata. Disse que registraria um pouco do que
foi discutido naquela oportunidade, em que estiveram a maioria dos Vereadores, a
Secretária Municipal de Saúde, Dra. Nereida Lozano e seu marido, o Diretor Clínico da
Santa Casa de Misericórdia Frederico Ozanan e Vice-Prefeito Municipal, Dr. Gilberto
Lozano. Iniciou declarando-se chateado por tomar conhecimento, naquela reunião, de que a
Santa Casa tem uma dívida de, aproximadamente, trezentos mil reais para o INSS –
Previdência Social, contudo, lembrou que a Câmara Municipal, aprovou, no ano passado,
um projeto de lei que aumentou o repasse financeiro, exatamente para quitar a mesma
dívida. Quanto à falta de médico no Pronto Socorro da Santa Casa, a Secretária Municipal
de Saúde informou que, o médico chamado à substituir cobra valor maior e isto tem criado
alguns problemas, contudo, esclareceu que pretende designar um funcionário para
responsabilizar-se pela substituição, a fim de evitar maiores transtornos à população pela
falta de médico. Quanto ao Posto de Saúde, disse que foram discutidas várias
irregularidades que estão sendo sanadas, inclusive, acerca da troca de funcionários, pois
lhe foi sugerida verificar o currículo de cada funcionário, a fim de aproveitá-los devidamente
nas suas respectivas áreas de formação. Com relação ao Centro Municipal de Fisioterapia,
os Vereadores foram informados que a obra será iniciada em breve, quando o orador se
disponibilizou a conseguir recursos para melhor atender a população. Enfatizou a
importância da Secretaria de Saúde, tanto que o município conta com quarenta e dois
médicos do Estado disponíveis e mais sete contratados pela própria Prefeitura e, mesmo
assim, as maiores reclamações são relativas à falta de médicos. Sugeriu enviar Moção à
Assembléia Legislativa, mostrando a realidade dos profissionais do Estado, liberados para
este município, que não cumprem seus horários. Explicou que, se cada um dos médicos do
Estado, trabalhassem neste município, apenas um dia por mês, ainda sobrariam doze
médicos mensais que somariam aos sete contratados pelo próprio Município, ou seja, falta
de médico não poderia ser problema nesta cidade. Ressaltou que esta situação deixa todos
os Vereadores indignados, pois todo funcionário deve cumprir horário conforme foi
contratado e recebe, entretanto, os médicos não cumprem e não são advertidos. Informou
que a Sra. Secretária disse que chamaria os médicos para uma conversa e pediu o
cumprimento da carga horária para a qual recebem seus salários. Acrescentou ainda que
são seis dentistas disponíveis para Salesópolis, mas nem todos estão trabalhando, mais
uma situação prejudicial à população. Registrou que, caso estes profissionais não cumpram
suas cargas horárias, pretende publicar o caso na imprensa para evitar que toda população
fique refém desta situação, pois os Vereadores devem evitar que falta de médico resulte
numa fatalidade. Disse estar com o Plano de Governo da atual gestão em mãos e que
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cobrará seu cumprimento, pois os Vereadores têm ouvido muitas críticas e reclamações,
especialmente, com relação à falta de médicos, solicitando o engajamento do Prefeito
Adilson nesta luta. Informou o orador, que a Secretaria Municipal de Saúde tem um
orçamento de três milhões seiscentos e noventa e dois mil, portanto, maior que da gestão
anterior que deve ser investido para melhor atender a população. Por fim, enfatizou a
necessidade dos Vereadores buscarem informações para depois recorrerem-se dos órgãos
competentes em esferas superiores, buscando soluções. O VER. VANDERLON OLIVEIRA
GOMES informou que, há muito, vem cobrando o Chefe do Poder Executivo e seus
assessores para o encaminhamento dos documentos solicitados pelo Deputado Federal
Arnaldo Faria de Sá, que apresentará à CETESB, como uma das exigências para liberação
do recurso financeiro que conseguiu objetivando a construção de um Galpão para a ARES Associação dos Recicladores de Salesópolis. Informou que o prazo para entrega de tais
documentos vence neste mês de março e que, atualmente, aquela cooperativa conta com
vinte pessoas, portanto, minimizando o grave problema de desemprego desta cidade e,
razão suficiente para que os documentos sejam agilizados. Disse que foi cobrado pela
Presidente daquela entidade, que lhe solicitou apoio para não perder este importante
recurso, já que a construção de novo galpão significa novas vagas. Referindo-se à situação
da Rua Sant’Anna, Bairro Fartura disse que foi procurado por moradores que lhe pediram
empenho junto ao Poder Executivo, pois, se cair um carro no buraco existente naquela via,
será necessário um trator para socorrer, dada a profundidade. Informou que referida rua é
próxima à unidade escolar daquele bairro e os Vereadores são cobrados, diariamente, a
solucionar este e outros pequenos problemas, sendo constrangidos diante da falta de
solução, apesar de levarem todas as reclamações aos setores pertinentes. Quanto ao
Centro Municipal de Fisioterapia, relatou que telefonou para agendar atendimento para um
munícipe e foi informado que não havia vaga para uma pessoa, contudo, poderiam atender
se formasse um grupo. Não entendendo e indignado com a resposta, contatou a Secretária
Municipal de Saúde, solicitando providências, quando ela informou que há problemas na
parte elétrica do prédio e aproveitou para lhe pedir que se unisse aos demais Vereadores
para cobrarem do Prefeito Adilson a liberação do recurso necessário ao serviço. Concluindo,
o orador lamentou a situação, dizendo que pretende ir até aquele local para obter maiores
esclarecimentos, pois ainda não entendeu porque os problemas elétricos impedem de
atender um paciente, mas não um grupo. Reportando-se à situação dos funcionários
públicos municipais, disse que muitos têm se declarado indignados com o sistema da
Prefeitura Municipal ao pagar alguns servidores acima do valor do cargo, como por exemplo,
um braçal que recebe mais que um pedreiro. Dirigiu-se ao Sr. Presidente e lhe solicitou o
agendamento de uma reunião com o Chefe do Poder Executivo e Sindicato dos
Funcionários Públicos para juntos discutirem o Plano de Carreira. Por fim, disse que os
funcionários estão desmotivados e, com isso, não realizam um bom serviço sob a alegação
de que não são valorizados. Não havendo mais oradores inscritos, o Sr. Presidente
concedeu a palavra, como Líder de Bancada - PR, ao VER. CLAUDINEI JOSÉ DE
OLIVEIRA que iniciou reportando-se às obras pendentes do município, dizendo ter uma
planilha relativa ao asfaltamento das Ruas Sebastião Antonio de Souza, Pedro Rodrigues
de Camargo e Avenida Victor Wuo. Disse ter ainda um contrato relativo ao repasse de
recursos para a Rua São Sebastião – Bairro Fartura e outro, do Ministério do Esporte, para
segue fls. 06

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 4ª Sessão Ordinária, realizada em 16 de Março de 2009.

FL. 06

a Quadra do Bairro Totozinho, já citada na fase do Expediente. Esclareceu que, encontrou
com o então Prefeito Rafael num restaurante, vindo de São Paulo, quando lhe mostrou
documentos diversos acerca da liberação de dois caminhões e uma máquina, ambos
recentemente recebidos pelo atual Prefeito Adilson. Esclareceu que estes equipamentos
são resultantes de um convênio, cuja liberação funciona como um empréstimo temporário e,
se algumas cláusulas forem cumpridas, poderá ser doado em definitivo, contudo, se não
forem, o equipamento deve ser devolvido, o que espera, não aconteça. Quanto ao Galpão
da ARES – Associação dos Recicladores de Salesópolis, informou que também já foi
assinado um convênio no valor de cem mil reais, mas a liberação do recurso depende dos
documentos já citados pelo Nobre Colega Vanderlon. Dentre os convênios que tinha em
mãos, disse que também constava um que se referia ao asfaltamento do trecho da Rua
Justino Cardoso de Siqueira e de uma travessa de mesmo nome, além das Ruas da Caixa
D’Água e Padre Anchieta, mas, até o momento, nada mais se fez ou falou sobre estas
obras. Lembrou que, desde a primeira sessão realizada neste ano, solicitou uma reunião
junto com o Sr. Prefeito Municipal para esclarecer a situação das obras pendentes deste
município, mas, até o momento, não obteve qualquer resposta. Diante do interesse do exPrefeito Rafael, membro do seu partido – PR, em esclarecer os fatos e comentários acerca
das obras, cujos processos iniciaram no seu mandato, lhe orientou a utilizar a tribuna livre,
desta Casa, podendo esclarecer melhor os motivos das pendências dessas por ele citadas e
de outras obras, como a Rotatória, a Quadra de Esportes do Distrito dos Remédios, o
Centro Esportivo Municipal, a Creche, os Postos de Saúde do Bairro Fartura e Distrito dos
Remédios, o Centro de Fisioterapia, os setecentos mil liberados para asfaltamento da
estrada da Petrobrás e o Parque das Nascentes. Por fim, entregou às mãos do Sr.
Presidente cópia de alguns documentos acerca dos convênios das obras que comentou,
enfatizando que os Vereadores devem acompanhar todas as obras e, dirigindo-se ao Sr.
Presidente, reiterou que, em especial, a Comissão de Obras deste Legislativo deve
acompanhar cada uma delas. 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.
Sala Ver. Antonio Paulino de Miranda Júnior, em 16 de Março de 2009.
PRESIDENTE

:

1º SECRETÁRIO :
2º SECRETÁRIO :
A Ata supra foi lida e ________________ em Sessão Ordinária, realizada em
23 de Março de 2009.

