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ATA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 22 de Fevereiro de 2010 - 2º Período da 15ª Legislatura. Aos
vinte e dois dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e dez, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis
sob a presidência do Vereador Agnaldo Bueno e secretariada pelos Edis Sebastião
Rodrigues de Campos Júnior – 1º Secretário, e Sérgio Aparecido Feliciano de Sá – 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, agradecendo a
presença de todos, especialmente dos munícipes que prestigiam esta sessão, esperando
que este ano de dois mil e dez seja promissor, de muito trabalho e união de todos os
Vereadores em prol do bem comum dos salesopolenses. Em seguida, solicitou ao Sr. 1º
Secretário que procedesse a leitura das Atas da 4ª e 5ª Sessões Extraordinárias realizadas
no final do ano 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 ambas atas à discussão e votação, sendo as
mesmas também aprovadas por unanimidade, sem preceder manifestação. Ato contínuo,
solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura das matérias do EXPEDIENTE que
constou do seguinte, com seus respectivos despachos: MENSAGEM Nº 1.078/10 do Poder
Executivo, encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 003/10 (Dispõe sobre nova redação à Lei
Nº 1545, de 18.06.2008 e dá outras providências) – desp.: Às Comissões de Justiça e
Redação, de Obras, Serviço Público, Educação e Saúde e de Finanças e Orçamento;
OFÍCIO Nº 1057/09 do Poder Executivo, encaminhando o BALANCETE FINANCEIRO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, referente ao mês de Novembro/09 – desp.:
À Comissão de Finanças e Orçamento; PROJETOS DE LEI Nºs: 001 (Dispõe sobre
instalação, por instituições bancárias e financeiras com agências e postos de atendimento
na Estância Turística de Salesópolis, de sistema de segurança e monitoramento por
câmeras de vídeo, e dá outras providências); e 002/10 (Dispõe sobre a obrigatoriedade de
instalação de sanitários e bebedouros nas Agências Bancárias existentes na Estância
Turística de Salesópolis, e dá outras providências), ambos do Ver. Paulo Arouca Sobreira –
desps.: 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:
001 – Prestar as informações e encaminhar os documentos que relaciona, relativos ao
Carnaval 2010; 002 –Prestar as informações e encaminhar os documentos que relaciona,
relativos ao Transporte Escolar; 003 – Prestar as informações e encaminhar os documentos
que relaciona, relativos à qualidade da água e dos peixes da Barragem do Paraitinga; 004 –
Informar a quantas anda a definição acerca do cumprimento da Exigência 41 –
Compensação da Barragem do Paraitinga, no que se refere ao novo espaço para as
atividades esportivas que eram praticadas no “Campo da Fibra”, todos do Ver. Claudinei
José de Oliveira; 005 – Informar quanto a Empresa Bandeirante Energias do Brasil destinará
para Salesópolis, dentro do Programa Nacional de Iluminação Pública Eficiente – RELUZ e,
quando o recurso será disponibilizado, do Ver. Pedro da Fonseca; 006 – Prestar
informações diversas acerca das obras que vem sendo realizadas no Posto de Saúde do
Distrito dos Remédios, do Ver. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá – desps.: Aprovados,
encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 001 – Determinar ao
Setor de Obras, realizar serviços de nivelamento da laje de pedra, localizada em frente ao
Sítio do Sr. Raul, na altura do Km 04 da Estrada dos Nunes; 002 - Determinar ao Setor de
Obras, realizar serviços de conservação e colocação de materiais nos pontos mais críticos
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da Estrada dos Nunes; 003 - Determinar ao Setor de Obras, realizar serviços de
conservação e colocação de materiais nos pontos mais críticos da Estrada dos Mirandas,
especialmente na subida do Km 8; 004 - Determinar ao Setor de Obras, realizar a
conservação necessária na Estrada dos Nunes, até seu cruzamento com a Estrada da
Petrobrás; 005 - Determinar ao Setor de Obras, desobstruir a parte da Estrada da Pedra
Rajada, na altura do seu Km 2, que foi invadida pelo deslizamento de terras, ocasionado
pelas fortes chuvas; 006 - Viabilizar a colocação de duas lombadas ou outro tipo de redutor
de velocidade na altura dos Nºs 405 e 597 da Rua Expedicionário Benedito da Fonseca; 007
- Determinar ao Setor de Obras, realizar a limpeza do Córrego Totozinho Cardoso; 008 Determinar ao Setor de Obras, fazer os consertos necessários na ponte localizada na altura
do Km 03 da Estrada do Bairro Pedra Rajada, próximo à igreja do bairro; 009 - Determinar
ao Setor de Obras, realizar o patrolamento, colocação de materiais para tapar os buracos e
adotar outras medidas de conservação que se fizerem necessárias na Estrada João Bino;
010 - Determinar ao Setor de Obras, realizar os consertos que se fazem necessários na
cabeceira da ponte localizada no Km 3,5 da Estrada João Bino; 011 - Determinar ao setor
competente, a colocação de duas linhas de tubo na altura do Km 1 da Estrada João Bino,
todas do Ver. Paulo Arouca Sobreira; 012 - Determinar ao Setor de Obras, patrolar todas as
estradas da Colônia Japonesa, Distrito dos Remédios; 013 - Determinar ao setor
competente, notificar o proprietário do terreno abandonado no Distrito dos Remédios, entre
os Nºs 40 e 70 da Rodovia SP-88, Km 82, para que faça a limpeza urgente, ambas dos
Vers. Angelino Rodrigues e Sérgio Aparecido Feliciano de Sá; 014 – Determinar ao setor
competente, fazer a manutenção na ponte localizada na Estrada do Bairro dos Pintos; 015 Adotar as medidas que se fazem necessárias a fim de construir uma passarela ligando os
dois lados da Avenida Professor Adhemar Bolina, nas proximidades do Depósito de
Materiais de Construção Camargão e a nova Pizzaria do Hélio, ambas do Ver. Claudinei
José de Oliveira; 016 - Adotar as providências necessárias a fim de disponibilizar o
complexo do Centro Esportivo e Recreativo Expedicionário Benedito da Fonseca à
população; 017 – Que, junto ao Secretário Municipal competente, envide esforços junto aos
Governos Estadual e Federal, objetivando a urgente recuperação e conservação das
estradas rurais desta Estância Turística de Salesópolis; 018 – Buscar alternativas, inclusive
junto ao COMTUR, a fim de construir abrigos nos pontos de parada de ônibus e colocar
lixeiras em todas as ruas e avenidas desta cidade; 019 – Adotar as medidas necessárias,
objetivando a construção de banheiro nas proximidades do prédio da antiga Rodoviária
Municipal, ou ainda a urgente instalação de banheiro químico até que se resolva
definitivamente esta problemática, todas do Ver. Pedro da Fonseca; 020 – Determinar ao
Setor de Obras, refazer a ponte localizada na Estrada dos Fagundes, em frente ao Sítio do
Sr. Antonio Tomé – Bairro Lagoinha; 021 – Determinar ao Setor de Obras, realizar as obras
que se fazem necessárias na cabeceira da ponte localizada na Estrada do Serrote, ao lado
da EMEF Padre Mário Del Sante; 022 – Determinar ao Setor de Obras, realizar a reforma
necessária na ponte localizada na Estrada do Serrote, em frente ao Bar do Sr. Joaquim; 023
– Determinar ao Setor de Obras, patrolar as Estradas do Bairro do Serrote, todas dos Vers.
Sérgio Aparecido Feliciano de Sá e Angelino Rodrigues – desps.: Encaminhe-se, lidas no
Expediente; OFÍCIO CGCRRM Nº 082/10 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
comunicando que decidiu julgar regulares as Contas da Câmara Municipal, referente ao
exercício de 2007 – desp.: Arquive-se, Plenário ciente; BALANCETE FINANCEIRO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, referentes ao mês de Dezembro/09 – desp.: À
Comissão de Finanças e Orçamento; COMUNICADOS sobre a liberação de recursos: do
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Ministério da Saúde: duas no valor de R$ 600,00 – competências 11 e 12/2009 –
Pagamento de Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária; duas no valor de R$ 170,40 –
competências 11 e 12/2009 – Pagamento de Piso Estratégico – Gerenciamento de Risco de
VS; duas no valor de R$ 106,95 – competências 11 e 12/2009 – Pagamento de Piso
Estratégico – Gerenciamento de Risco de VS – Produtos/Serviços; duas no valor de R$
1.698,22
– competências 11 e 12/2009 – Pagamento de Compensação de
Especificidades Regionais; duas no valor de R$ 2.822,71 – competências 11 e 12/2009 –
Pagamento de Teto Financeiro em Vigilância em Saúde – TFVS (EX-TFECD); no valor de
R$ 63.000,00 – competência Abril/2009 – Convênio para Ampliação de Unidade de Saúde;
no valor de R$ 2.589,32 – competência 12/2009 – Pagamento de Programa de Assistência
Farmacêutica Básica; duas no valor de R$ 108.351,05 – competências 12/2009 e 01/2010 –
Pagamento de Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar;
duas no valor de R$ 23.845,50 – competências 12/2009 e 01/2010 – Pagamento de PAB
FIXO; no valor de R$ 381,60 – competência 12/2009 – Pagamento de Campanha de
Vacinação do Idoso (Influenza); no valor de R$ 499,14 – competência 12/2009 – Pagamento
de Campanha de Vacinação – Poliomielite; do Ministério da Educação: no valor de R$
11.325,88 – referente à Nona Parcela ao PNATE - emitido em 27/11/2009; nos valores de
R$ 45.094,07 e R$ 47.309,11, respectivamente referentes à Décima Primeira e Décima
Segunda Quotas do FNDE – emitidos em 18/12/2009 e 20/01/2010; nos valores de R$
9.135,70 – referente à Sexta Parcela, R$ 43.132,13 – referente à Sétima Parcela, e R$
42.926,11 – referente à Oitava Parcela – todas relativas ao FNDE, respectivamente emitidas
em 31/08, 20/08 e 21/09/2009; no valor de R$ 3.432,00 – referente ao PNAEM – Médio –
emitido em 11/12/2009; nos valores de R$ 44.693,34 e R$ 44.143,81 referentes à Nona e
Décima Quota do FNDE, respectivamente emitidas em 20/10 e 19/11/2009; duas no valor
de R$ 954,80 referentes ao PNAE EJA – emitidas em 05/11 e 11/12/2009; duas no valor de
R$ 660,00 referentes ao PNEC CRECHE – emitidas em 04/11 e 11/12/2009; duas no valor
de R$ 2.191,20 referentes ao PNAEP Pré-Escolar – emitidas em 05/11 e 11/12/2009; e
duas no valor de R$ 11.994,40 referentes ao PNAEF FUNDAMENTAL – emitidas em 04/11
e 11/12/2009; do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome: no valor total
de R$ 17.441,50 para os Programas – Piso Básico Fixo, Projovem Adolescente PBV-!, Piso
Básico de Transição, Projovem Adolescente-PBV-I, Piso Variável de Médica Complexidade
– PETI e Piso e Piso Básico de Transição – emitido em Outubro/2009; no valor de
R$ 350,00 para o Programa BPC na Escola – Questionário a ser aplicado – emitido em
Novembro/2009; no valor de R$ 6.202,00 para o Programa Piso Básico de Transição e Piso
Básico Fixo – emitido em Novembro/2009 - 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 saudando todos presentes, destacando a
presença do ex-Vereador Sócrates Citrângulo, dinâmico e muito competente no trabalho
que desenvolvia nesta Casa de Leis. Dirigindo-se ao Sr. Presidente, desejou-lhe e aos
demais membros da Mesa Diretora, sucesso para que juntos possam realizar tudo o que a
população cobra e assim deixar a cidade um pouco melhor. Acrescentou que espera fique
um pouco melhor porque pelas proposições apresentadas entende-se a situação do
município, haja vista as inúmeras pontes que necessitam de conserto, estradas e outras
necessidades. Disse que para o segundo ano do mandato, não há mais como atribuir
responsabilidades à gestão anterior, até porque o orçamento deste ano foi elaborado pela
própria atual Administração Municipal. Justificou oralmente seus Requerimentos Nºs 01 e
03 e, aço citar este último, disse que muitos munícipes criticam a situação da água e
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colocam em dúvida a qualidade desta e dos peixes que tanto atraem turistas. Disse que
seus trabalhos em prol de pontes e estradas e de outros Nobres Pares, visa lembrar que,
desde o ano passado, vem solicitando um cronograma de obras nas estradas e pontes
rurais que, se elaborado e cumprido, evitaria ou amenizaria muitos problemas atuais. Disse
tomar conhecimento de que, nesta data, há funcionários da Municipalidade elaborando um
cronograma, demonstrando que perceberam o erro cometido no ano passado, porque tanto
máquinas do Consórcio Três Rios quanto madeiras do DAEE para reformar as pontes
existiam, mas, ainda assim, precisaram ser criticados e vaiados para aprender. Espera que
atendam com este cronograma, os pedidos dos Vereadores, que são os políticos mais
próximos dos eleitores e representam seus anseios. Referindo-se à proposição que relativa
à ponte e Estrada João Bino, o orador lembrou que o Nobre Par Vanderlon esteve no
Gabinete do Sr. Prefeito Municipal, com moradores do bairro, os quais compraram materiais
necessários, mostraram a Nota Fiscal e pediam apenas mão-de-obra ao Sr. Prefeito, e na
oportunidade, foi agendada a data para o serviço, mas, até o momento, nada foi realizado e
novamente há solicitação para os mesmos serviços. Quanto ao Requerimento Nº 06, do
Nobre Colega Sérgio Feliciano, o orador informou que a obra aprovada já previa a
construção de Sala para Fisioterapia, mas, há tantas mudanças em obras públicas que,
acredita, será necessário verificar se esta também não foi alterada. Citou como exemplo, as
obras previstas na Estrada da Usina que, em obras no final do ano passado, foi distribuído à
população, um comunicado dizendo que a conclusão das obras estava prevista para o dia
vinte e oito de dezembro, mas perto de completar dois meses, nada mais foi feito, muito
embora referido documento contou com a assinatura do Prefeito e Vice-Prefeito Municipal.
Acrescentou que considera importante que ambos assinem, evitando que aleguem
desconhecimento, como ocorreu em administrações anteriores, em que tal
desconhecimento foi, com freqüência, utilizado como álibi, especialmente, em período
eleitoral, nas visitas às casas de eleitores. Finalizou justificando seu Requerimento Nº 04,
lembrando que, há oito anos, espera o cumprimento da exigência contratual firmada por
ocasião da construção da Barragem, contudo, tomou conhecimento de que o recurso que
seria destinado a este fim, deverá ser transferido para o turismo, fato que não concorda
porque esta mesma área já recebeu um milhão e meio e, se este valor não for suficiente,
entende que os duzentos e cinquenta mil, conquistados para o espaço que substituiria o
campo da fibra, também não será. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA também saudou
todos presentes, destacando igualmente a presença do ex-Vereador Sócrates e do
Presidente da Associação do Ribeirão do Pote. Em seguida, justificou seus Projetos de Lei
Nºs 01 e 02 que dispõem, respectivamente, sobre a instalação de sistema de segurança e
monitoramento por câmeras e vídeo e, de sanitários e bebedouros em agências bancárias e
postos de atendimento, a fim de melhor atender os clientes e turistas, bem como garantirlhes a segurança. Disse que as suas demais proposições referem-se à obras, seja para
nivelamento em laje de pedra, no leito de diversas estradas rurais e suas pontes. Comentou
que a experiência deve melhorar o trabalho e, após este um ano de vereança, dispôs a
utilizar o seu período de recesso legislativo para mapear os bairros e, por este motivo,
apresenta nesta data, onze Indicações,
objetivando atender as necessidades dos
moradores rurais, sugerindo aos Nobres Pares também fazer este tipo de mapeamento.
Também justificou suas Indicações Nº 05 e 06 e, reportando-se à de Nº 07, disse que a
limpeza é de necessidade urgente porque “há morador pedindo licença para os ratos”.
Concluiu justificando suas Indicações Nºs 09, 10 e 11 dizendo que referida estrada é opção
de acesso mais rápido e econômico para a área central desta cidade. Finalizando, desejou
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aos Nobres Colegas um ótimo ano, e que, na busca dos seus trabalhos, garantam
melhorias às população.
O VER. PEDRO DA FONSECA iniciou justificando seu
Requerimento Nº 05, porque a Empresa Bandeirante Energias do Brasil destinará mais de
quarenta e oito milhões de reais para as cidades do Alto Tietê e, Salesópolis conta com
diversos pontos cuja falta de iluminação é um agravante no que se refere à segurança
pública. Acrescentou ainda que referida empresa está disposta a ouvir as necessidades das
cidades-cliente para firmar parceiras para melhoria do sistema, portanto, um momento
oportuno para apresentação dos projetos, objetivando evitar os problemas com a constante
interrupção e queda no fornecimento de energia, além da necessidade de substituir
posteamento em situações precárias e poda da copa de árvores que entrelaçam os fios
elétricos. Em seguida, justificou sua Indicação Nº 17, dizendo que há muitos problemas
devido às más condições das estradas, seja no escoamento de produtos ou para o trânsito
de ambulâncias, assim como há casos em que é necessário desvio prolongando até oito
quilômetros, contudo, enfatizou o orador, “não são oito quilômetros de estradas, mas de
buracos”. Justificou ainda a sua Indicação Nº 19, dizendo que os usuários do transporte
coletivo não têm um mínimo de condição digna, sem direitos básicos garantidos, portanto,
mais uma situação que envergonha esta cidade-estância, cujos ônibus circulam pela
avenida onde não dispõe sequer de um banheiro público ou de lixeiras. Justificou ainda a
sua Indicação Nº 16, informando que na última edição, a 10ª Copa Vitor Sapienza contou
com apenas nove equipes, enquanto que nas versões anteriores já contou até com trinta
equipes, situação que credita não ao Deputado Estadual que nomeia o evento, mas à falta
de investimento do Poder Público Municipal, já que cada equipe teve que pagar duzentos
reais para inscrever-se, contudo, o valor é muito alto. Finalizando, lembrou que os jovens
que não formaram equipes para a última edição do campeonato, ficaram ociosos, sem
entretenimento, nas ruas, portanto, espera que o novo Secretário de Esportes apóie e
realize mais eventos para a população, sem custos, utilizando o fundo para o esporte
aprovado no ano passado. O VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR
saudou o Sr. Ademir – Presidente da Associação do Bairro Ribeirão do Pote, Sr. André –
Diretor Municipal, o ex-Vereador Sócrates Citrângulo e demais presentes. Em seguida,
referiu-se ao OFÍCIO CGCRRM Nº 082/10 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
informando que as Contas desta Casa de Leis, relativas ao exercício de 2007, quando ele
foi o presidente, foram aprovadas. Disse que, neste ano, será necessário desenvolver um
trabalho em conjunto com a Empresa Bandeirante Energias do Brasil, elogiando assim o
Requerimento Nº 05 do orador que o antecedeu, para minimizar os inúmeros problemas e
prejuízos que a população rural vem enfrentando, chegando a ficar até três dias sem
energia elétrica. Com relação à Indicação Nº 16 do mesmo orador, disse que participou da
reunião com representantes das equipes que participaram da Copa Vitor Sapienza, quando
todos colocaram que sentiam a falta de empenho da Administração Municipal e
permanentes problemas do Centro Esportivo devido à reformas que não resolvem as
goteiras e acúmulo de águas pluviais em plena quadra, apesar da qualidade da equipe de
arbitragem. Os atletas indignados declararam que não participariam mais, reservando os
poucos recursos para outros campeonatos que participariam contentes pelas condições
oferecidas. O orador disse acreditar que em todo campeonato, como o Ver. Claudinei que
atua na área esportiva, há empenho para melhorar as condições mas, também ficou
indignado, junto também aos professores da Secretaria de Esportes pois nem uns nem
outros são ouvidos acerca das necessidades básicas quando dos projetos de reforma e, por
isto, os problemas perduram e prejudicam toda comunidade. Por fim, lamentou a queda na
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participação deste campeonato, esperando que nos próximos eventos aumente as equipes
e todos juntos lutem para melhorar os eventos esportivos neste município. O VER. SÉRGIO
APARECIDO FELICIANO DE SÁ também cumprimentou o ex-Vereador Sócrates
Citrângulo, o Diretor Municipal – Sr. André, os Presidentes das Associações dos Bairros do
Fartura e do Ribeirão do Pote, a Sra. Lourdes – Funcionária da Subprefeitura do Distrito dos
Remédios e demais presentes. Em seguida, justificou oralmente suas proposições
declarando-se indignado com a situação das estradas e pontes, como é o caso da ponte
citada na Indicação Nº 20 que devido ao excesso de chuvas ruiu e, embora após vinte dias
do fato e a manutenção tenha sido feita, contudo não se sabe se foi de má vontade,
novamente ruiu e, já passados trinta dias, os moradores são obrigados a desviar pela
estrada de Santa Branca, o que seria evitado se o serviço fosse bem feito. Disse que o Sr.
Prefeito Municipal deveria colocar funcionários competentes para realizar o serviço, evitando
tantos transtornos. Esclareceu ainda que ao citar competência, refere-se ao responsável
pelo serviço e não aos funcionários da Prefeitura Municipal que diretamente o realizam, pois
estes trabalham muito bem, cabendo ao coordenador do serviço avaliar e determinar a
melhor forma de resolver o problema. Em aparte, o Ver. Pedro da Fonseca enfatizou que,
a repetição do serviço mal feito implica em duplicidade de gastos de dinheiro público, de
maquinário e tempo de funcionários. Retomando, o orador concordou com o Nobre Par e
disse que, desde o ano passado vem solicitando a mesma obra citada na Indicação Nº 21,
certo de que, em breve, ruirá e isolará os moradores do Bairro do Serrote, e a população já
alertou que virá na porta da Prefeitura Municipal reivindicar, portanto, espera que o serviço
seja feito logo, evitando tantos transtornos. Enfatizou que não cobra os serviços
indevidamente, traz as cobranças que o povo lhe apresenta diariamente, contudo, lamentou
que um funcionário de confiança do Sr. Prefeito tenha lhe respondido para “esperar rodar a
ponte que depois farão o serviço”. Disse que tem os documentos que encaminhou ao Sr.
Prefeito solicitando os serviços, com os quais comprovará que tem feito sua parte.
Prosseguindo, justificou sua Indicação Nº 23 e 12, que apresentou com o Nobre Ver.
Angelino, porque depois de três meses de chuva foi explicado à população que o
patrolamento pioraria a situação e, embora tenham entendido, agora acabou o período de
chuvas e, portanto, não há desculpas de máquinas quebradas ou outras, porque os três
meses de chuva deveriam ser utilizados para tais consertos. Por fim, justificou seu
Requerimento Nº 06, para que as informações sejam prestadas à população que todo dia
questiona, especialmente, com relação à tão necessária Sala de Fisioterapia. Não havendo
mais oradores inscritos, nem matéria 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
expôs os problemas que lhe foram trazidos com o retorno das aulas escolares. Citou a falta
de água em algumas unidades escolares, muito embora todos saibam que a Área de
Educação disponha de bastante recurso financeiro, a situação demonstra que falta
preocupação mínima com a estrutura para receber a comunidade escolar, sejam alunos,
pais ou professores. Assim como é o caso do prédio da Creche Municipal que, apesar do
orador ter conquistado um recurso no valor de cento e cinqüenta mil reais, disponível para a
atual Administração Municipal utilizar da melhor maneira e, mesmo assim, as aulas não
foram retomadas. Disse que no Posto de Saúde do Município falta soro fisiológico, remédios
básicos e outras situações que os Vereadores não podem fechar os olhos. Disse ainda que,
no ano passado, a culpa era atribuída a outros, mas, neste ano é necessário verificar a
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causa, porque as contratações estão sendo realizadas. Dirigindo-se ao Sr. Presidente,
solicitou-lhe cobrar do Chefe do Poder Executivo, encaminhar os documentos relativos às
exonerações e contratações de funcionários, assim como dos contratos firmados pela
Municipalidade a fim de que os Vereadores conheçam os prestadores de serviço. Declarou
que pretende, junto à Comissão de Finanças e Orçamento, verificar se a ordem cronológica
dos pagamentos estão sendo respeitadas, porque segundo informações, há empresas sem
problemas para receber enquanto outras não conseguem. Acrescentou ainda que, de tanto
comentar o valor exorbitante que seria aplicado novamente em reforma na Praça da Matriz,
a Secretaria Estadual de Turismo solicitou refazer o então projeto com os devidos valores,
provavelmente, porque também perceberam que há outros problemas na cidade. Disse
ainda acreditar que a Prefeitura Municipal tenha algum convênio com as oficinas mecânicas,
já que devido a tantos buracos em tantas ruas da cidade, os proprietários de veículos vivem
trocando amortecedor e outras peças. O orador disse que, como já foi taxado como
Vereador de oposição, continuará fazendo o mesmo trabalho e com maior ênfase porque,
neste ano, não há mais desculpas. Concluiu informando que teria que se ausentar desta
sessão para participar de uma reunião no município vizinho, desejando aos Nobres Pares,
um bom trabalho neste ano. O VER. VANDELON OLIVEIRA GOMES saudou todos
presentes, destacando os funcionários da Prefeitura Municipal,
Presidentes das
Associações dos Bairros Fartura e Ribeirão do Pote, e Sr. Paulo – Presidente da
Associação dos Taxistas. Em seguida, disse que relataria alguns fatos que vêm ocorrendo
para que os Nobres Pares tomem conhecimento e possíveis providências. Comentou que há
boatos de que, em breve, haverá concurso municipal, contudo, há muito, os Vereadores
vêm defendendo a implantação do Plano de Carreira para que os funcionários mais antigos
não sejam prejudicados. Outro caso é que há funcionários sofrendo perseguição, embora
sejam produtivos e mereçam maior atenção, não são respeitados, todavia, declarou
estranhar o fato porque o próprio atual prefeito, quando funcionário, também sofreu
perseguição. O orador disse que, segundo informações, há boatos de que o Sr. Prefeito
Municipal pretende fazer algumas mudanças com a realização do comentado concurso
público, portanto, alertou os Nobres Pares, para que analisem com cuidado todos os
projetos enviados por ele, para não prejudicar os que já são funcionários. Disse ter recebido
inúmeras e freqüentes reclamações acerca da coleta de lixo em todos os bairros da cidade,
talvez devido aos problemas com o Aterro Sanitário, mas, é necessário resolver a questão
do acúmulo de lixo nos Bairro Nhá Luz e Totozinho Cardoso entre outros que, há mais de
um mês, não há coleta em prejuízo da comunidade. Lembrou que apresentou, no ano
passado, para a Administração Municipal, alguns pedidos simples que não foram atendidos
até o momento, como por exemplo o estacionamento de veículos pesados entre o
Supermercado 2M e o trecho denominado de “Avenida Nova” utilizado para lazer, cuja falta
de resposta demonstra a falta de atenção com os munícipes que ele representa no pedido.
Outro caso, no mesmo local, é a falta de iluminação que favorece muita baderna e demais
ações ilegais, mas, há seis meses, vem solicitando providências e nada foi feito até a
presente data. Lembrou que, no final da última Sessão Ordinária realizada nesta Casa de
Leis, no ano passado, o Sr. José Rodrigues, morador do Bairro dos Remédios, esteve
nesta Câmara Municipal expondo sua indignação com o tratamento dispensado pelos
médicos à população e, na oportunidade, também estava no Plenário o Vice-Prefeito e
Diretor Clínico da Santa Casa local – Dr. Gilberto Lozano. Aquele senhor disse que o
médico nem o examinou e fez alguma colocação que ele mesmo nem entendeu, mas, na
oportunidade, nenhum Vereador nem o Vice-Prefeito se manifestou acerca do assunto, nem
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aquele cidadão voltou a esta Casa de Leis. Contudo, no último dia quatro, soube que ele
estava na Santa Casa esperando atendimento e vários outros munícipes foram atendidos na
sua frente, intrigando-o se a chamada era por hora de agendamento ou de chegada, motivo
pelo qual tomou a decisão de ir embora sem atendimento. Abriu parênteses dizendo que a
questão da ordem de chamada deve ser esclarecida pela Comissão de Saúde desta Casa
de Leis. Prosseguindo relatou que sua esposa, sentindo-se mal, foi ao Posto de Saúde onde
constatou que sua pressão arterial estava muito baixa (5x8) e, ao ser atendida pela Dra.
Leila, esta lhe questionou acerca do seu peso na ficha e, esclarecendo que não passava
bem e, talvez por este motivo a enfermeira não aferiu, teve como resposta daquela médica
para que voltasse na próxima semana para ser atendida e a dispensou. O orador lamentou
o fato, lembrando que a atual Administração prometeu muito para a Área de Saúde, que o
Vice-Prefeito Municipal é médico e Diretor Clínico da Santa Casa e, mesmo assim, esta é a
realidade desta cidade. Propôs que seja colocada uma caixa de sugestões no Posto de
Saúde, para que o munícipe, com ou sem identificação, possa expor a forma como vem
sendo tratado pelos profissionais, a fim de que os Vereadores da Comissão de Saúde
possam, juntamente com um representante da Saúde, abrir e tomar conhecimento dos
fatos. Lamentou que, além da falta de medicamentos, a população tenha que se submeter
ao mau atendimento de médicos e afirmou, caso tivesse piorado a situação da sua esposa,
responsabilizaria e até processaria, por negligência, a médica que a atendeu, pois bastaria
ter solicitado que saísse da sala para pesar e retornasse. Enfatizou que a Comissão de
Saúde deve tentar uma solução para casos como desta médica, levando à Secretária de
Saúde para solucionar o problema. Também lembrou que, no ano passado, solicitou os
consertos necessários na ponte que liga a Avenida Professor Adhemar Bolina à Travessa
José Victor Ribeiro, mas, como nada foi feito, encaminhou o caso à Promotoria de Justiça e,
como o objetivo ainda não foi atingido, a população solicitante procurou a mídia para
reclamar e registrou que já pediu a ele (o orador) mas que ele nada fez. Diante do fato, o
orador disse que, procurado pela mídia, informará que não só documentou o pedido junto à
Prefeitura Municipal como também ao Ministério Público, não lhe restando alternativa para
provar que sua parte foi feita, haja vista que o Legislador não executa, o que cabe apenas
ao Poder Executivo. A VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE cumprimentou e
destacou os mesmos presentes já citados pelos oradores e, ato contínuo, desejou boas
vindas aos Nobres Pares, funcionários desta Casa de Leis e a todos munícipes, para que
possam se unir neste ano na conquista dos projetos e trabalhos para que tenham sucesso.
Registrou com lamentos a tragédia que ocorreu nesta semana, envolvendo o Sr. Antonio
Nogueira que, tentando ajudar um amigo que se afogava na Cachoeira da Porteira Preta,
tornou-se vítima fatal. Informou que conversará com os assessores jurídicos desta Casa de
Leis, a fim de elaborar um projeto dispondo sobre medidas preventivas nos pontos turísticos
desta cidade, especialmente, cachoeiras e outros pontos aquáticos. O SR. PRESIDENTE
disse que a Nobre Colega tem uma grande responsabilidade, pois é a única representante
feminina deste Legislativo e disse que uma munícipe a elogiou, assim como fez um outro
munícipe ao Nobre Ver. Claudinei. O VER. PEDRO DA FONSECA disse que recebeu, nesta
data, resposta do Chefe do Poder Executivo a um requerimento que encaminhou em julho
do ano passado, lamentando este fato que demonstra o descumprimento da lei pertinente,
que dispõe sobre o prazo de trinta dias. Disse que, por outro lado, a maioria dos projetos
enviados pelo Poder Executivo, no ano passado, vieram solicitando a apreciação de
acordo com o Artigo 52 da LOMS, ou seja, sempre requerendo urgente apreciação, fazendo
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com que os Vereadores “aprovassem projetos no escuro”, o que lamentou assumir. Espera
que, após um ano de mandato, o Poder Executivo tenha se organizado para responder aos
Vereadores que são cobrados pelos munícipes solicitantes, demonstrando com a agilidade
da resposta, respeito à população e aos Vereadores. Comentou que em Brasília/DF há
vários problemas, como o caso do Governador que foi preso e do ex-Governador que está
sendo cassado, assim como no Estado de São Paulo onde também foi pedida a cassação
do Prefeito e vários Vereadores, situações que afetam e mancham todos os demais
ocupantes de cargos políticos. Lamentou que a mídia dê muita ênfase aos fatos negativos,
contudo, em Salesópolis, as pessoas acessam muito o “Blog do Jornal A Notícia” ou lêem o
periódico e também acompanham as sessões, assim muitos conhecem o trabalho dos
Vereadores. Informou que, dando continuidade a um projeto iniciado na sua gestão, a partir
desta data, a população poderá assistir as sessões desta Casa de Leis via Internet, ou seja,
será mais uma opção para acompanhar o trabalho dos Vereadores. Salientou que, enquanto
membro da igreja, cuja Campanha da Fraternidade deste ano tem como lema: “Não se pode
servir Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo”, tem como responsabilidade na condição de
pessoa pública, também preservar a seriedade do trabalho político, portanto, espera que a
população acompanhe e reconheça o empenho dos membros deste Legislativo. Disse que,
no ano passado, foram apresentadas 553 proposições e poucas foram atendidas, portanto,
espera mesmo que a população acompanhe os trabalhos dos Vereadores e que o Chefe do
Poder Executivo lhe dispense maior atenção, pois, não adianta tantas pedidos e empenho
se não são atendidos. O VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR iniciou
elogiando o Nobre Presidente, pela instalação das câmeras que possibilitará aos munícipes
assistirem as sessões realizadas nesta Casa de Leis via Internet, divulgando assim os
trabalhos desenvolvidos pelos Vereadores, aliando a outros meios de comunicação e
estreitando o contato entre população e o Poder Legislativo. Disse que, no último dia dez,
em reunião que foi convidado pela UDSMEP – Unidos para o Desenvolvimento Sustentável
dos Moradores do Entorno do Paraitinga,
a entidade expôs as necessidades e
preocupações dos moradores do entorno da Barragem do Paraitinga, especialmente, com
relação à poluição da água e das margens, e o aumento de turistas. Enfatizou que, na
reunião referida foi focado o acúmulo de lixo deixado pelos usuários, turistas ou não, com o
objetivo de provocar uma parceria entre Estado, Município e aquela associação para que as
pessoas que sentem-se prejudicadas, possam ter com esta barragem um crescimento
ordenado. Lembrou que o Ver. Claudinei há muito luta pela substituição do “Campo da
Fibra” que, alagado com a construção da barragem, até o momento não foi compensado
pelo DAEE, em cumprimento à Exigência 41. Acredita que reuniões como aquela sejam
importantes para conquistar os benefícios necessários aos moradores e usuários, contudo,
espera que, na próxima reunião, haja maior participação, para discutir a necessidade da
ronda policial, colocação de lixeiras e outras que se espera a solução. Por fim, disse que a
UDSMEP expõe o trabalho que vem fazendo junto à Sabesp, Secretarias de Meio Ambiente
municipal e estadual e, por isto, apresentará, em atendimento à presidente daquela
entidade, projeto de lei declarando-a de utilidade pública municipal. O VER. SÉRGIO
APARECIDO FELICIANO DE SÁ disse que recebeu uma reclamação muito séria da
Diretora da EMEF do Distrito dos Remédios, Profª. Keila, acerca da água da unidade do
Bairro do Serrote que não serve nem para lavar louça, obrigando a comunidade escolar
depender do auxílio dos vizinhos para utilizar este produto básico de sobrevivência humana.
Espera que o Sr. Prefeito Municipal determine ao setor competente resolver, com urgência,
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este caso que também é de saúde pública. Parabenizou a Sra. Luiza, proprietária de um
ponto comercial nos arredores da represa que, vendo os pescadores se preparando para
sair, forneceu sacolas para que depositassem seus lixos e além disso recolheu grande parte
do que ficou jogado naqueles arredores. Finalizou enaltecendo esta atitude, enfatizando
que, além de manter o local em boas condições, também educa os usuários. O VER.
PAULO AROUCA SOBREIRA também lamentou o falecimento do Colega Antonio
Nogueira, acidentado numa cachoeira desta cidade. Disse que convive de perto com sua
família e os considera amigos, enaltecendo a esposa do Antonio Nogueira, a enfermeira da
Santa Casa local – Sra. Terezinha Nogueira, que ajuda muitas pessoas com
profissionalismo e carinho. Disse que nem sempre as coisas acontecem na nossa vida
como queremos, mas, determinar o destino das pessoas que amamos não está em nossas
mãos. Acrescentou que todos têm perdas na vida e elas se apresentam nos fazendo
levantar questionamentos tais como: por quê, por quê tinha que ser desta forma, mas,
acrescentou o orador, talvez não nos pertença, não nos caibam tais respostas. Espera que
a família seja confortada pelos amigos e, concluiu enfatizando acreditar que a maior perda
do ser humano, provavelmente, seja não ter tempo de fazer tudo o que queria. Passando a
presidência ao Vice-Presidente, Ver. Paulo Arouca Sobreira, o VER. AGNALDO BUENO
saudou todos os presentes, destacando os presidentes de Associação de Bairro e o exVereador Sócrates Citrângulo, ao qual dirigiu-se dizendo-lhe que aprendeu muito com ele no
pouco tempo em que trabalharam juntos nesta Casa de Leis, agradecendo-lhe os
ensinamentos. Também agradeceu os funcionários que se empenharam, inclusive no final
de semana, para que o novo sistema de som e gravação por câmeras fosse instalado.
Também agradeceu os Vereadores que o acompanharam e ao Deputado Estadual Fausto
Figueira, na reunião com o Superintendente do Banco do Brasil, objetivando trazer a
bandeira desse banco para este município. Disse que esta luta visa evitar que a população
continue a ficar na fila, sob sol e chuva, para ser atendido no Posto de Atendimento da
Nossa Caixa (que fez a fusão com o Banco do Brasil), onde não há espaço interno
suficiente para acomodar os clientes. Retomando a presidência, o Sr. Presidente informou
que o Sr. 1º Secretário faria alguns lembretes, o qual estendeu o convite aos demais
presentes para que, no próximo dia vinte e oito, domingo, prestigiassem a Sessão Solene
Comemorativa ao Aniversário de Salesópolis, a realizar-se às oito horas, nas dependências
da EMEF Mestra Henriqueta e, na seqüência, às dez horas, será realizada a Santa Missa
na Igreja Matriz desta cidade. Também estendeu a todos o convite do Rotary Club
Salesópolis para a recepção ao Governador, esposa e Companheiros Rotarianos do Distrito
4600, no próximo dia vinte e cinco, às dez horas, na Praça da Matriz. 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 22 de Fevereiro de 2010.
PRESIDENTE

:

1º SECRETÁRIO :
2º SECRETÁRIO :
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A Ata supra foi lida e ________________ em Sessão Ordinária, realizada em
1º de Março de 2010.

