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ATA DA 21ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 17 de Agosto de 2009 - 1º Período da 15ª Legislatura. Aos
dezessete dias do mês de Agosto do ano dois mil e nove, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Vigésima Primeira 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, ou seja, nove votos. Ato contínuo, o Sr. Presidente submeteu a ata à
discussão e votação, sendo a mesma também aprovada por unanimidade dos presentes,
sem preceder manifestação. 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: 099 –
Prestar informações diversas acerca da Ampliação do Aterro Sanitário (Lixão) do município
vizinho de Biritiba Mirim, quais sejam, situação do Processo de Liberação Ambiental do
Projeto Executivo junto à CETESB, prazo para iniciar a obra e se ele próprio vem
acompanhando e auxiliando para solução do caso; 100 - Prestar informações diversas
acerca da sua manifestação publicada no Jornal Sete, onde diz que a cobrança da Taxa de
Iluminação Pública é incorreta e que os moradores da zona rural que discordam do
pagamento devem procurar o Departamento Jurídico Municipal para retirá-la de seus carnês
de IPTU, como: em qual circunstância o munícipe pode deixar de pagar a referida taxa,
quantos munícipes já conseguiram esta isenção e quais os respectivos motivos e, aos que
pagaram indevidamente, se o valor será ressarcido, bem como requer ainda o
encaminhamento de Projeto de Lei revogando a lei pertinente ou cópia do projeto de
iluminação a ser implantado nos bairros rurais e na cidade, caso persista tal cobrança,
ambos do Ver. Claudinei José de Oliveira – desps.: Aprovados, encaminhe-se;
INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 250 – Determinar ao setor
competente, colocar uma rede de tubos para escoar as águas de uma nascente da Rua
Diamantina, Distrito dos Remédios, dos Vers. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá e Angelino
Rodrigues; 251 – Determinar ao setor competente, analisar tecnicamente a situação da Rua
Frederico Ozanan, altura do Nº 963 a 1213, sentido Torre, onde acreditamos, sejam
necessárias a construção de canaletas e colocação de tubos, do Ver. Paulo Arouca
Sobreira; 252 - Determinar ao Setor de Obras, passar a máquina patrol na Estrada Rural
José Cardoso, seguindo até a Rua Diamantina, Distrito dos Remédios, dos Vers. Angelino
Rodrigues e Sérgio Aparecido Feliciano de Sá; 253 – Interceder junto à Empresa
Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a poda de uma árvore localizada na altura do Nº
294 da Rua Sebastião Nepomuceno da Silva, próximo à quadra esportiva; 254 – Interceder
junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a colocação de uma luminária
na Travessa Expedicionário Pedro Pinto de Miranda, conforme croqui anexo, ambas do Ver.
Pedro da Fonseca – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente; DECRETO Nº 2644, de 05
de Agosto de 2009 (Dispõe sobre denominação de Via Pública e dá outras providências), do
Poder Executivo – desp.: Arquive-se, Plenário ciente; BALANCETE FINANCEIRO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, referente ao mês de Julho/09–desp: À Comissão
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de Finanças e Orçamento; PARECERES CFO Nºs 021, 022 e 023/09, respectivamente,
relativos aos Balancetes Financeiros da Câmara Municipal de Salesópolis, referente ao
mês de Junho/09, e da Prefeitura Municipal de Salesópolis, referentes aos meses de Maio
e Junho/09 – desp.: Aguarde-se o Parecer Prévio do Egrégio Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo para então emitir o parecer final e conclusivo; CONVITE da Assembléia
Legislativo do Estado de São Paulo, para a Audiência Pública sobre o Orçamento 2010, no
dia vinte e seis de agosto, às dez horas, na Câmara Municipal de Guarulhos;
COMUNICADOS sobre a liberação de recursos financeiros – do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome: no valor de R$ 51.295,33 referente à
manutenção dos Serviços de Ação Continuada – Competência 12/2008 a 06/2009; do
Ministério da Saúde: no valor de R$ 22.520,75 para o Pagamento de PAB FIXO –
Competência – 07/2009; no valor de R$ 1.698,22 para o Pagamento de Compensação de
Especificidades Regionais – Competência – 07/2009; no valor de R$ 2.748,36 para o
Pagamento de Teto Financeiro de Vigilância em Saúde – TFVS – Competência 07/2009; do
Ministério da Educação: no valor de R$ 42.886,59 referente a 6ª Quota do FNDE – 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 justificando
oralmente seu Requerimento Nº 99, o qual apresentou também por ver noticiários na
televisão sobre a questão do lixo que é mundial e lembrando que Salesópolis está em área
de proteção de mananciais, portanto, há que se tomar cuidado maior ainda. Informou a
fusão do DUSM – Departamento de Uso do Solo Metropolitano à CETESB – Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo, portanto, extinto aquele departamento, acredita que
facilitará todos os trâmites, inclusive uma simples informação que, até então, era muito
complicado. Enfatizou que a questão do Aterro Sanitário é seríssima, que a solução deve
ser buscada com constância e rapidez para evitar os transtornos do seu agravamento.
Reportando-se ao seu Requerimento Nº 100, lembrou que os Vereadores da gestão anterior
aprovaram a CIP – Contribuição para Iluminação Pública porque a cobrança seria
transferida do carnê de IPTU para a conta de energia elétrica, atendendo assim uma norma
jurídica e à exemplo de outras cidades. Disse que há questionamentos e reclamos diversos
sobre esta cobrança, tanto que ex-companheiros deste Legislativo, desde a votação do
projeto, amargam a decisão que lhe foi unicamente atribuída, embora todos os Vereadores
da época tenham votado. Também esclareceu que os Vereadores votaram o então projeto
de lei, assim como em outros casos, cumprindo determinação legal, contudo, tomaram o
cuidado de defender o menor valor possível. Disse que foi questionado por diversas
pessoas acerca da entrevista do Prefeito Adilson, publicada no Jornal Sete, onde ele diz que
considera a cobrança incorreta. O orador disse que se for incorreta, está certo de que
nenhum Vereador se oporá se o Poder Executivo enviar outro Projeto de Lei revogando
aquela e assim, extinguindo de vez a tão polêmica CIP. Entretanto, ressaltou que à
Administração Municipal caberá custear toda iluminação pública e não poderá alegar falta
de recursos se realmente assumir a posição que adotou na publicada entrevista. Enfatizou
que nenhum Vereador, desta ou de outras gestões, quer votar projeto aumentando taxas ou
impostos em prejuízo dos munícipes, mas, lhes cabe como obrigação do cargo, legislar pelo
bem geral. Se a cobrança for incorreta, como o Sr. Prefeito Municipal diz na entrevista, ele
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ele tem poder para revogar a taxa, mas, alertou que se não extinguir a taxa, deve comprovar
os locais que serão beneficiados com a iluminação pública, através dos recursos advindos
desta cobrança. Por fim, referindo-se à isenção que, na mesma entrevista, o Sr. Prefeito
Municipal disse ser possível àqueles que se interessarem e procurarem o Departamento
Jurídico da Municipalidade, lembrou que na própria lei há um artigo isentando os munícipes
de baixa renda, portanto, à exemplo de cidades vizinhas, deve ressarcir aqueles que tiverem
a indevida. O VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR também reportou-se
ao Requerimento Nº. 100, de autoria do orador que o antecedeu, dizendo que também já
questionou o Chefe do Poder Executivo da gestão anterior, o qual informou que a
arrecadação formaria um caixa para melhorar a iluminação pública e a sobra serviria para
estender o atendimento. Lembrou ainda que, na época da votação do citado projeto de lei,
vários Vereadores questionaram se o valor arrecadado seria suficiente para pagar a
iluminação pública e ampliar o atendimento, mas a resposta oficial nunca chegou nesta
Casa de Leis. Informou que vem constatando que, desde a criação da lei, há um déficit nos
cofres públicos impossibilitando a ampliação do atendimento e esclareceu que, com a
arrecadação da CIP o município arrecada em torno de quatorze a quinze mil reais por mês,
mas a conta de energia elétrica gira em torno de dezenove a vinte mil reais mensais, além
de ter que pagar mais um e meio por cento para a Empresa Bandeirante de Energias
administrar o projeto. Diante destes números, disse que a contribuição teria que ser em
torno de vinte e dois mil reais para obter uma sobra e ampliar o atendimento em iluminação
pública como era a intenção, entretanto, os fatos demonstram que o projeto já nasceu
morto. Sugeriu ao Prefeito Municipal estudar uma forma de retornar a cobrança no carnê de
IPTU, acreditando ser uma forma mais digna de cobrança e, com a regularização dos
loteamentos, aumentará o número de contribuintes e, conseqüentemente, da taxa de
iluminação. Finalizando, enfatizou a importância da regularização fundiária para atender
esta necessidade e, aos que se sentirem lesados, sugeriu atender a orientação do Sr.
Prefeito Municipal e procurar o Departamento Jurídico da Prefeitura Municipal para resolver
esta e outras pendências. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA justificou oralmente sua
Indicação Nº 251, acrescentando que o problema de escoamento de água é antigo naquele
local e afeta todas as casas da região atingindo, inclusive, a área central. Alertou que se
esta situação perdurar, aliará ao problema, as erosões do solo, contudo, lembrou ainda que
todo material colocado para melhoria da estrada da torre é desperdiçado devido à falta de
canaletas e tubos para escoamento da água. Comentou que esteve com o Engº. Miya do
DAEE e outros dois engenheiros da Cia Suzano de Papel e Celulose discutindo sobre os
problemas das estradas rurais se propondo a levá-los para conhecer alguns pontos críticos,
especialmente, das Estradas da Petrobrás e Nascente do Rio Tietê. Passados alguns dias,
visitaram o local e conseguiu com eles o material necessário para melhorar ambas estradas,
cabendo à Prefeitura Municipal, apenas o envio de maquinário. Finalizou dizendo que este é
mais um trabalho que alcançou sucesso, dentre outros que vem se empenhando em
benefício da população rural. Não havendo mais oradores inscritos, o Sr. Presidente passou
para a ORDEM DO DIA e, conforme pauta publicada, solicitou ao Sr. 1º Secretário que
procedesse a leitura da EMENDA MODITICATIVA Nº 001/09, de autoria do Ver.Sebastião
Rodrigues de Campos Júnior e dos Pareceres CJR Nº 14, CHU Nº 01 e CFO Nº 24/09 todos
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Nº 24/09, todos recomendando a aprovação do Projeto de Lei Nº 15 (Dispõe sobre a criação
da Diretoria de Regularização Fundiária junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento,
Turismo, Meio Ambiente e Agronegócios e dá outras providências), de autoria do Poder
Executivo. Terminada a leitura, o Sr. Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei Nº
15/09 com a Emenda Modificativa Nº 01/09 a matéria em discussão. O VER. CLAUDINEI
JOSÉ DE OLIVEIRA esclareceu que este projeto foi encaminhado, no início do ano, para
esta Casa de Leis como parte integrante de um grande projeto que previa a criação de
vários cargos, mudança de funções diversas dentro da Administração Pública. Acrescentou
que, na oportunidade, a matéria foi devolvida ao Poder Executivo, solicitando justificar a
dotação orçamentária para tamanha mudança e, até o momento, continua sem resposta.
Por outro lado, constantemente, discute-se a eminente necessidade de regularizar diversos
loteamentos, dependendo da criação de uma diretoria para tal. Diante deste fato, a matéria
ora em discussão visa criar a Diretoria de Regularização Fundiária com a Emenda
Modificativa de autoria do Nobre Par Sebastião, propondo apenas a contratação externa se
não houver pessoal capacitado no quadro funcional da Municipalidade. Embora
concordando com a emenda apresentada, o orador disse acreditar que será necessária a
contratação de pessoal técnico a fim de viabilizar os Programas Cidade Legal, do Governo
do Estado, e Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal. Disse ainda que este projeto é
importante e merece o apoio dos Vereadores, lamentando que em resposta a um
questionamento seu, o Sr. Prefeito Municipal alega que a não aprovação daquele primeiro
projeto que integrava vários cargos, prejudicou um setor da Administração Municipal. O
orador registrou que isto não é verdade, porque nenhum Vereador rejeitou aquele projeto,
apenas o devolveu para que respondesse questionamentos acerca de dotação
orçamentária. Prosseguindo com a discussão da matéria em pauta, disse esperar que sua
aprovação realmente beneficie a população, lembrando que o funcionário Osmail Ribeiro
tem bastante conhecimento na área e deve ser um dos convidados a integrar o quadro da
diretoria que será criada. Por fim, enfatizou a necessidade de pessoal técnico, alertando que
cobrará ações para que os salesopolenses tenham suas casas para viver dignamente com
sua família. O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES disse que também espera que o Sr.
Prefeito Municipal coloque pessoas competentes na criada Diretoria Fundiária para que vão
à campo e resolvam os problemas, que não são tão simples, portanto, dependem de
pessoal técnico capaz, apoiando a utilização de pessoal do próprio quadro funcional.
Esclareceu que existem quarenta e nove loteamentos irregulares e, se as providências não
forem adotadas com urgência, a situação certamente se agravará. Declarou seu voto
favorável e conclamou pelo apoio dos demais Pares a fim de resolver, de fato, os sérios
casos de loteamentos irregulares. O VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS
JÚNIOR considerou este projeto de relevância para o município, comentando que sempre
compara este com outros municípios da região, e constata que Salesópolis é o pior da
região, com um déficit de quase dez milhões de reais devido à tantos loteamentos
irregulares. Disse que, se os governos municipais anteriores tivessem como objetivo a
regularização fundiária, este município estaria em outra fase, muito mais adiantada, mas,
quase todos os bairros recebem os benefícios dos serviços públicos, como coleta de lixo e
manutenção de estradas entre outros, sem que os beneficiários contribuam com os cofres
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públicos. Acrescentou ainda que esta regularização melhorará a vida de muitos munícipes e
também conclamou pelo voto favorável dos Nobres Pares, enfatizando por fim que, sem
esta diretoria, o município não conseguirá atender a população. Ninguém mais se
manifestando, foi a referida EMENDA MODIFICATIVA Nº. 001/09 submetida à votação,
sendo aprovada por nove votos. Neste momento, o Ver. Agnaldo Bueno requereu a
dispensa da Elaboração da Redação Final, requerimento este que, submetido à Plenário, foi
aprovado por unanimidade. Aprovada a dispensa da Elaboração da Redação Final, o Sr.
Presidente submeteu à votação o PROJETO DE LEI Nº 15/09 com sua EMENDA
MODIFICATIVA, o qual também foi aprovado por unanimidade. 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, novamente, registraria algumas
respostas recebidas do Poder Executivo, iniciando pelo seu pedido de projeto para
pavimentação do Bairro José Cândido, em que o Sr. Prefeito Municipal informa que não
haverá como atender por se tratar de área embargada pelo DUSM – Departamento de Uso
do Solo Metropolitano. À sua solicitação de sinalização para acesso ao Ponto Turístico
Usina Parque, cuja placa sumiu, foi informado que a Administração Municipal já afixou nova
placa, contudo, o orador acrescentou que é menor e inferior à anterior. Sobre a Rua José
Dionísio de Oliveira, foi informado que o recurso para sua melhoria não foi aplicado devido a
uma pedra rochosa que impediu. Questionando então a possibilidade de utilizar recurso
liberado pelo DADE – Departamento de Apoio e Desenvolvimento das Estâncias, foi
informado que tais recursos apenas são direcionados à locais de interesse turístico, cuja rua
não se encaixa. Diante desta e de outras respostas, disse que pretende obter o projeto
aprovado pelo COMTUR – Conselho Municipal de Turismo, relativo à aplicação do valor de
um milhão e duzentos mil reais, a fim de constatar se realmente será aplicado em local de
interesse turístico. Quanto à iluminação da Praça do Bairro Totozinho Cardoso, recebeu
como resposta que a situação foi conseqüência de atos de vandalismo e o respectivo
Boletim de Ocorrência foi registrado na Delegacia de Polícia local, mas que a nova
iluminação demandará tempo porque depende da aquisição de nova fiação elétrica.
Informou que, nesta data, tomou conhecimento de que uma munícipe conseguiu, através de
um Mandato de Segurança na Justiça contra a Administração Municipal, mais
especificamente, contra a Área de Saúde, o alimento Sustagen necessário à sobrevivência
de sua filha, portadora de hidrocefalia. Disse que a Municipalidade já oferecia este alimento
e suspendeu o fornecimento mas, diante do citado Mandato deverá retomá-lo. Considerou
uma situação vergonhosa para este município, onde todos conhecem todos, o que
dispensaria um processo judicial para se conseguir o atendimento de uma necessidade
básica a uma criança com tão grave problema. Concluiu afirmando que, se tivesse
conhecimento dos fatos com antecedência, teria ele próprio requerido o atendimento público
através desta Câmara Municipal, mas a família fez seu próprio caminho e, o mais
importante, atingiu o objetivo. Referindo-se à retomada das aulas escolares, após o recesso
prolongado em conseqüência da Gripe H1N1 que assusta o Mundo, portanto nesta cidade
não é diferente, disse acreditar que os aconselhamentos necessários quanto à prevenção
foram feitos a todos da Área de Educação, incluindo os motoristas de transporte escolar.
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Enfatizou ainda a necessidade de estender as informações aos motoristas de ambulâncias
e todos os funcionários que trabalham diretamente com o público. Lembrando de uma
proposição que enviou ao Sr. Prefeito Municipal, acerca da falta de água de uma unidade
escolar rural, o orador alertou que diante desta gripe, que alarmou todo o Mundo, a água
torna-se indispensável, portanto, pretende visitar aquela escola no decorrer da semana,
para conferir a situação. Reiterou a necessidade de disponibilizar os produtos preventivos
divulgados na mídia, como o álcool gel, tomando o cuidado para que não falte, como é o
caso de outros produtos de higiene, os quais, no momento é mais importante ainda.
Lamentando a situação da educação no Estado de São Paulo, disse que foi divulgada nova
determinação, contrariando a recentemente adotada de que toda criança que completasse
seis anos de idade até o dia trinta e um de junho deveria ser encaminhada para o primeiro
ano do Ensino Fundamental, e que agora serão apenas os que completarem seis anos até o
dia trinta e um de janeiro. Questionou o que acontecerá com os que já foram encaminhados
para o Ensino Fundamental e que completaram seis anos entre fevereiro e junho. Disse que
o Estado de São Paulo, por sua grandeza em todos os sentidos, deveria servir de modelo
para os outros estados, mas deixa à desejar. Ressaltou que ainda perdura sem conclusão a
obrigatoriedade do Ensino de Nove Anos para todo Brasil, matéria de proposta que será
deliberada pela Câmara Federal para 2010. Declarou-se preocupado de que o País corre o
risco, por falta de opção, ter o Governador do Estado de São Paulo a ocupar o cargo de
Presidente deste País. Conclui dizendo que este mesmo Governador, ex-Ministro da Saúde,
tenha divulgado que a Gripe H1N1 estava sob controle, enquanto os casos surgem
diariamente, inclusive, nesta cidade. Por fim, parabenizou esta Casa de Leis pela aprovação
do Projeto de Lei que cria a Diretoria de Regularização Fundiária, propiciando a solução dos
problemas relativos à loteamento irregular e enfatizou que agora cabe apenas ao Poder
Executivo executar. O VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR informou
que, pela primeira vez, Salesópolis foi incluída no Mapa Cultural Paulista, graças ao
empenho do Diretor de Cultura – Sr. Douglas que, com esta iniciativa, garante a Salesópolis
o prazer de contar com apresentações em dois dias. Registrou que, no dia vinte e oito de
agosto, às vinte horas, haverá apresentação de Canto-Coral na Igreja Matriz, onde estarão
se apresentando representantes dos municípios de Barueri, Cajamar, Itapecerica da Serra,
Itapevi, Osasco, São Caetano do Sul e Vargem Grande Paulista. Acrescentou que, no dia
seguinte, no Espaço Cultural Dita Parente, haverá apresentação de música instrumental,
com representantes dos municípios de Cajamar, Cotia, Itapevi, Mauá, Mogi das Cruzes e
Osasco. Disse que este fato inédito, em que Salesópolis sediará duas etapas do Mapa
Cultura Paulista, será muito importante para o turismo, portanto, mais uma forma de atrair
turistas. Também registrou que Salesópolis será representada em outras cidades
constantes do mapa, nas Categorias de Artes Visuais – com Sandra Helena Cirino e Maria
Luiza Caporalli, de Vídeo – com a Professora Gilda Brasileiro, através do seu Documentário
do Padre Dória, e na Literatura – com Tairce Martins da Cunha, Círio do Nascimento e
Geraldo Carvalho dos Santos. Enfatizou a necessidade de prestigiar os artistas
salesopolenses, esperando que o Governo Municipal os apóie para que desenvolvam ainda
mais seus dons. Ainda sobre a área cultural, o orador parabenizou o Grupo de Teatro Salé
Trupe pela peça apresentada no último sábado. Finalizando, disse que o grupo integra
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artistas esforçados que, a cada dia, vêm mostrando seu melhor para a população local,
portanto, desejou a todos que cresçam e continuem com esta importante manifestação
cultural nesta cidade. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA iniciou dizendo que, quando se
busca a melhoria de um município, passa-se por momentos de cobranças, mas também de
gratidão pelos bons serviços prestados, e nesta data, queria registrar suas congratulações
aos Doutores João Alfredo, Vinícius e Isabelly que, no último sábado, dia quinze de agosto,
conseguiram a assinatura do Sr. Narciso Miguel, necessária para regularização do
PROLOP. Esclareceu que este fato, aliado à aprovação do projeto de lei nesta data, criando
a Diretoria de Regularização Fundiária, viabilizará a solução do problema daquele
loteamento, que se arrasta há mais de vinte anos. Disse que esta é uma importante notícia
aos moradores do PROLOP e para todo município, motivo pelo qual finalizaria sua
manifestação parabenizando novamente o Dr. João Alfredo, quem liderou a Equipe Jurídica
Municipal, juntamente com o Sr. Prefeito Municipal para alcançar este feito histórico. O VER.
VANDERLON OLIVEIRA GOMES, referindo-se à assinatura do loteador do PROLOP,
enfatizou que era um fato que dependia apenas de tempo, tanto que desde a gestão
anterior, sugeriu que fosse solicitado à Promotoria Pública, à intimá-lo via edital, o que
realmente bastou para que o Sr. Narciso Miguel viesse e assinasse o documento. Registrou
que apresentou tal sugestão, seguindo orientação do Deputado Federal Arnaldo Faria de
Sá, o qual adiantou que seria a única alternativa, tanto que, tão logo o Sr. Narciso tomou
conhecimento do que aconteceria, apareceu para a assinatura tão esperada. O orador
declarou-se feliz com a notícia, pois, há muito, estava inconformado com tanta dificuldade e
a falta de atitude para se conseguir uma simples, mas tão necessária assinatura para o
andamento do processo. Relatou que, na última quarta-feira, participou da reunião do
COMTUR – Conselho Municipal de Turismo, ocasião em que solicitou a conservação das
Estradas da Usina Parque e da Nascente do Rio Tietê, dois dos pontos turísticos mais
visitados desta cidade, e que já se sente envergonhado diante das críticas populares, para
as quais não tem mais resposta, porém, estava fazendo tudo que lhe competia. Prosseguiu
dizendo que, naquela reunião, foi proposto usar o recurso do FUMTUR – Fundo Municipal
de Turismo, para melhorar as citadas estradas, que estão em péssimas condições de
tráfego, inclusive, atolando ônibus de turistas. Acredita que se o FUMTUR existe para
favorecer o turismo, nada mais justo que atenda as duas estradas citadas que dão acesso
aos principais pontos turísticos desta cidade. Disse que, nas mesmas condições ou falta de
condições, encontra-se a Estrada do Bairro Barro Amarelo que, apesar de ter realizado uma
reunião, há um mês, onde estiveram o Sr. Prefeito Municipal, Secretário e Diretor de Obras
junto à comunidade do bairro, prometendo solução no prazo de quinze dias, nada foi feito
até o momento. Lembrou ainda que, naquela mesma reunião, sugeriu resolver
primeiramente os pontos mais críticos antes de nova temporada de chuvas, reconhecendo
que o município conta com poucos profissionais e maquinários e, mesmo assim, nem estes
pontos mais críticos nem o serviço completo foi realizado, portanto, toda a reunião não
passou de conversa. Disse que a situação vem desanimando a população, que disse não
adiantar mais falar com o Prefeito Municipal, o cargo mais alto do município, nem com os
Vereadores, porque tudo não passa de promessas. O orador lamentou a situação que o
onstrange muito, afinal esteve junto na reunião, intermediou o acordo com os munícipes
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junto na reunião, intermediou o acordo com os munícipes que se propuseram a dar a mão
de obra para que a Prefeitura Municipal entrasse apenas com o material e, mesmo assim,
nada conseguiram. Sugeriu ao Prefeito Adilson que chame seus Secretários e lhes solicite
um planejamento dos serviços para realmente cumprir o que promete. Reportando-se aos
serviços do Setor de Obras, disse que estão colocando muita terra nos pontos considerados
críticos, porém demoram para colocar material, tipo cascalho, sobre esta terra, agravando,
com as chuvas, a situação de várias estradas, ou seja, em vez de melhorar piora ainda
mais. Disse que, em reunião com o prefeito Adilson, discutiu a questão do asfalto para a
Rua São Sebastião, oportunidade em que ele disse que fez o levantamento necessário para
as galerias porque o projeto do asfalto já tem parte do recurso conquistado, outra parte foi
conseguida através do Deputado Federal Silvio Torres e mais oitenta mil reais através do
Deputado Estadual Dr. Gondim, contudo, ainda faltam cento e vinte mil reais para completar
a obra e resolver o problema. Diante deste fato, conclamou aos demais Pares que se
empenhem junto aos deputados dos seus partidos para conseguirem o recurso faltante.
Comentou que, na quarta-feira passada, também esteve com o Sr. Presidente desta Casa
de Leis, em reunião na EMTU, reivindicando benefícios para os usuários do transporte
coletivo e, considerando-a de sucesso, esperará agora o cumprimento do que foi proposto
pelo Presidente que os recebeu. Lamentou que, em 2006, aconteceram outras reuniões
sem sucesso, mas acredita que, desta vez, devido ao momento político de eleições
estaduais e federais, o município seja atendido. Informou que a EMTU contemplará este
município com dezenove abrigos na Rodovia SP-88, os quais aquele Presidente prometeu
para o período de Janeiro a Março de 2010. Disse que, com estes da EMTU, aliados aos
trinta abrigos que a Prefeitura Municipal conseguiu com recursos do DADE, resolverá
grande parte do problema enfrentado pelos usuários do transporte coletivo em toda
extensão da citada rodovia. Disse que, na mesma oportunidade, discutiram sobre a
implantação de ponto inicial e final no Bairro do Fartura, sem prejudicar os usuários da
Estrada da Petrobrás, atual ponto inicial. Informou que, embora a Empresa Júlio Simões,
instada nesta questão, respondesse que não poderia atender, a EMTU se propôs a fazer um
estudo técnico para criar dois pontos, sem favorecer um em prejuízo de outro. Ainda na
mesma ocasião, solicitaram àquele Presidente criar uma linha direta Salesópolis-São Paulo,
reivindicação apresentada desde 2006 para reativar esta linha que existiu na década de
sessenta. Enfatizou que esta alternativa favorecerá os trabalhadores, os comerciantes desta
cidade e especialmente, o turismo local. Quanto à reunião realizada com o Sr. Paulo César,
representante do IBGE – Instituto de Geografia e Estatística, sobre o Censo 2010,
objetivando a formação de comissão municipal, disse que será muito importante para ajustar
os números reais de habitantes, haja vista que, atualmente, os dados oficiais apontam para
quinze mil cento e cinqüenta habitantes, mas todos reconhecem que esse número é maior.
Lembrou ainda que esta comissão será importante para solucionar a pendência da divisa
entre este município e o de Biritiba Mirim, portanto, a participação de todos será
fundamental, já que esta cidade de Salesópolis perde inúmeros benefícios, mas atende
maior número de habitantes do que o oficialmente informado por aquele instituto. Também
parabenizou o Grupo de Teatro Salé Trupe pela brilhante apresentação da Peça – Filhas da
Mãe de Pai Solteiro, que contou com a platéia lotada, incluindo o Diretor Municipal de
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Cultura – Sr. Douglas. Lamentou a dificuldade do município em auxiliar este tipo de
movimento cultural, porque Salesópolis conta com pouquíssimas opções de lazer nos finais
de semana e este grupo vem se destacando neste propósito. Informou que o grupo conta
com os colaboradores: Gastãozinho da Farmácia, Renato Reflorestamento, Escola Estadual
Professor Olga Chakur Farah, que oferece o espaço sem custo, e a Associação
Caminhando Juntos, portanto, iniciativas privadas de apoio à cultura, contudo, espera que o
Município também colabore com algum tipo de recurso, fazendo a sua parte. Finalizando,
enalteceu o talento dos atores da peça, dizendo que impressionaram o público diante de
tamanha qualidade artística, merecendo as congratulações desta Casa de Leis. A VERª.
DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE comentou que estava, nesta tarde, no Centro
Oncológico, futuro Hospital Oncológico de Mogi das Cruzes, onde também acontecia uma
reunião para solucionar problemas relativos à reclamação dos munícipes do Alto Tietê,
diante dos pacientes de câncer que, levados pelos carros das Secretarias Municipais de
Saúde ou de Assistência Social, eram esquecidos no local. Embora não participasse da
reunião, pois estava acompanhando um familiar em tratamento, foi chamada àquela reunião
para receber elogios em nome desta cidade de Salesópolis, que era a única cujos pacientes
cumpriam os horários e eram levados ao tratamento com acompanhante. Enfatizou que
conhece a dificuldade da situação, porque acompanha uma pessoa da sua família que fica
entre três e quatro horas submetida à tratamento, necessitando deste acompanhamento
familiar. Disse que várias cidades alegam que não há espaço para acompanhante e
enquanto os pacientes são levados a diversos lugares para os mais variados atendimentos,
outros são esquecidos por grande espaço de tempo, ficando até mesmo sem alimentação.
Acrescentou ainda que uma Assistente Social de cidade da região declarou-se
envergonhada diante da Vereadora Salesopolense, porque Salesópolis é a única cidade que
faz tudo o que está ao seu alcance na área de saúde e, quando não tem condições, expõe o
fato em reunião. A oradora agradeceu a Secretaria Municipal de Saúde, na pessoa da
Diretora de Saúde – Ana Almeida, presente na sessão, solicitando-lhe parabenizar todos
funcionários da área, desde o motorista até a Secretária Municipal de Saúde. Por fim, disse
que é muito difícil enfrentar esta doença na própria família, porque o paciente é declarado
curado e depois a doença volta, portanto, o bom atendimento é fundamental a todos, motivo
pelo qual registrou sua gratidão à Secretaria Municipal de Saúde. Não havendo mais
oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE disse que, após várias reuniões com os
Engenheiros do DER e da Empresa SA Paulista, responsáveis pelas obras de asfaltamento
da Rodovia SP-88, nesta data, protocolou junto à Promotoria Jurídica da Vara Distrital local,
documento reivindicando os ajustes que esta Casa não conseguiu através de reuniões e
ofícios. Por falta de acordo e cumprimento do prometido, disse que, infelizmente, este
Legislativo foi obrigado a tomar esta medida. Ressaltou que, com a retomada das aulas, a
Rodovia Alfredo Rolim de Moura – SP-88, especialmente no trecho entre os Km 79 e 110,
próximo à Nascente do Rio Tietê, será transitada pela manhã, tarde e noite por estudantes,
os quais estarão expostos aos riscos, portanto, para protegê-los decidiu pela medida
judicial. Quanto às estradas rurais, disse que os pedidos também estão desgastados, já que
os Vereadores os fazem por escrito ou pessoalmente ao Sr. Prefeito e seus Secretários
Municipais. Reconheceu que o município conta apenas com duas máquinas e somente uma
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funcionando, mas lembrou dos maquinários do Consórcio Três Rios, esperando que o Sr.
Prefeito, Secretário e Diretor de Obras prestem mais atenção aos pedidos dos Vereadores.
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 17 de Agosto de 2009.
PRESIDENTE

:

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

