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ATA DA 8ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 19 de Abril de 2010 - 2º Período da 15ª Legislatura. Aos
dezenove dias do mês de Abril do ano dois mil e dez, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Oitava 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 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 oito
votos, haja vista que o Sr. Presidente se absteve da votação. Ato contínuo, o Sr. Presidente
submeteu a ata à discussão e votação, sendo a mesma também aprovada por oito votos,
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: PROJETO DE LEI Nº 009/10 (Dispõe sobre Declaração de
Utilidade Pública da Sociedade Amigos de Bairro do Jardim São Sebastião, e dá outras
providências), de autoria do Ver. Claudinei José de Oliveira – desp.: Às Comissões de
Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr.
Prefeito Municipal Nºs: 039 – Informar se existe um cronograma definido para os serviços de
limpeza pública nesta cidade, realizados pela empresa terceirizada, do Ver. Paulo Arouca
Sobreira; 040 – Informar qual motivo da demora na entrega do Benefício AC Crédito
Alimentação e por que não há prazo ou data definida para distribuição; 041 – Informar se
alguma medida já foi adotada pela Municipalidade ou pelo DAEE, para sanar de vez a
erosão da Estrada da Barragem de Ponte Nova e evitar seu agravamento com priores
conseqüências; 042 – Informar se já foi realizada vistoria, pela Defesa Civil, na Rua
Bragança, Nº 114, onde necessita retirar eucaliptos que expõem à risco a vida das pessoas,
e em caso positivo, enviar cópia do relatório, em caso negativo, qual medida foi adotada
pelo setor competente da Administração Municipal, e se a Diretoria Municipal de Meio
Ambiente tomou conhecimento do problema, em caso positivo, enviar cópia do relatório e,
em caso negativo, justificar, todos do Ver. Claudinei José de Oliveira; 043 – Enviar cópia
integral do Processo relativo à regularização do “Loteamento do Narciso”, no Bairro Fartura,
do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes – desps.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 108 – Interceder junto à Empresa Bandeirante
Energias do Brasil, objetivando a colocação de duas luminárias na altura da ligação P.45.C4
da Estrada das Pitas; 109 – Determinar ao Setor de Obras, realizar a limpeza e a capina
necessárias na Rua Antonio Paulino de Miranda Júnior; 110 – Determinar ao setor
competente, colocar um dreno na altura do Km 10 da Estrada da Nascente, todas do Ver.
Paulo Arouca Sobreira; 111 – Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil,
objetivando a transferência de um poste localizado em frente ao Nº 223 da Rua Frederico
Ozanan; 112 – Agendar uma reunião com representantes do DER e das Empresas Júlio
Simões e EMTU, bem como deste Poder Legislativo, a fim de definir os locais em que serão
construídos os pontos de parada de ônibus, antes do término da obra que vem sendo
realizada na Rodovia SP-88, ambas do Ver. Claudinei José de Oliveira; 113 – Determinar ao
Setor de Obras, tapar os inúmeros buracos existentes nas ruas asfaltadas do Distrito dos
Remédios, dos Vers. Angelino Rodrigues e Sérgio Aparecido Feliciano de Sá; 114 –
Determinar ao setor competente, realizar a limpeza do terreno localizado entre o Córrego
Padre Manoel e a Rua Moacyr Albino Wuo, próximo à Sociedade Esportiva Salesopolense,
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do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente;
BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SLAESÓPOLIS, referente ao
mês de Março/2010 – desp.: À Comissão de Finanças e Orçamento; COMUNICADOS sobre
a liberação de recursos: do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome: no
valor de R$ 2.000,00 – Piso Variável de Média Complexidade - PETI; e no valor de R$
1.294,20 – Piso Básico Variável II – ambos competentes ao Mês 02/2010; do Ministério da
Saúde: no valor de R$ 23.845,50 – Pagamento de PAB FIXO – competente ao Mês
03/2010; do Ministério da Educação: no valor de R$ 48.796,46 – referente à 2ª Quota do
FNDE – competente ao Mês 03/2010; nos valores de R$ 1.044,00 – referente ao PNAECreche; R$ 2.646,00 – PNAE-Pré-Escola; R$ 16.662,00 – PNAE-Fundamental; R$ 4.698,00
– PNAE-Médio; e R$ 1.338,00 – PNAE-EJA – desps.: Arquive-se, Plenário ciente.
Terminada a leitura, o Sr. Presidente concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O
VER. PAULO AROUCA SOBREIRA iniciou justificando oralmente seu Requerimento Nº 39,
esclarecendo que algumas ruas não são atendidas pela Empresa Lopes, responsável pela
limpeza pública, necessitando do cronograma para acompanhamento dos serviços. Em
seguida, referiu-se à sua Indicação Nº 110, acrescentando que referido local está
constantemente encharcado, portanto, encalhando carros e causando vários transtornos,
necessitando do dreno para solucionar de vez este problema. Justificou também sua
Indicação Nº 109, dizendo que referida via pública encontra-se em péssimas condições,
tanto que o mato cobre a calçada, obrigando os pedestres a utilizar o leito da rua para
caminhar, contudo, expõem-se à riscos por falta de limpeza pública. Finalizando, o orador
referiu-se à sua Indicação Nº 108, acrescentando que referida rua localiza-se ao lado do
Restaurante do Lélis, onde há várias famílias que clamam por esta medida de segurança. O
VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES, reportando-se ao Requerimento Nº 39, do orador
que o antecedeu, disse que a “Empresa do Zorinho” vem prestando um bom trabalho,
contudo, também concorda que o cronograma é necessário, porque esteve em uma rua do
Bairro Fartura, nesta data, onde os próprios moradores o abordaram, solicitando
providências com relação à limpeza pública, haja vista o acúmulo de lixo e mau cheiro no
local, portanto, sendo fornecido o referido cronograma, os Vereadores poderão comunicar a
população os dias em que sua rua será atendida. Em seguida, justificou oralmente sua
Indicação Nº 114, lembrando que, desde o ano passado, os moradores da Rua
Expedicionário Moacyr Albino Wuo vêm cobrando limpeza no terreno citado. Referidos
moradores lamentam que, ao solicitarem providências, ora são informados que o terreno
pertence à Sociedade Esportiva Salesopolense e, ora que pertence à Municipalidade e há
os que digam que pertence à terceiros. Enfatizou que, independente do proprietário, a
limpeza se faz necessária e urgente, porque há cobras invadindo as casas circunvizinhas.
Justificando oralmente seu Requerimento Nº 43/10, disse que há, aproximadamente,
cinqüenta dias, solicitou as mesmas cópias ao Dr. Vinícius, Procurador Jurídico da
Prefeitura Municipal, quem lhe prometeu que no mesmo dia lhe enviaria mas não enviou.
Passados quinze dias, retornou à Prefeitura Municipal e reiterou o pedido e também não
enviou, entretanto, no último dia trinta, em reunião nesta Casa de Leis, onde também estava
o Prefeito Adilson, reiterou o pedido àquele Procurador Jurídico que lhe respondeu,
novamente, que enviaria, mas, também não enviou. Dessa forma, disse o orador, não vê
alternativa senão requerer os documentos formalmente, lamentando que uma simples xerox
poderia ser enviada sem esta burocracia. Enfatizou, por fim, que o objetivo é analisar os
documentos para então apresentar sugestões visando a solução do problema e, se a
Prefeitura Municipal gosta de burocracia e criar dificuldades, aguardará o prazo legal para
resposta desta proposição. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA iniciou justificando
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oralmente seu Requerimento Nº 41, dizendo acreditar que referida estrada é mantida pelo
DAEE, portanto, basta ao Sr. Prefeito Municipal solicitar o serviço àquela autarquia,
sugerindo o contato entre esta e a empresa responsável pelas obras realizadas na Rodovia
SP-88, já que ambas, pertencem ao Estado, para sanar o problema apresentado.
Acrescentou ainda que, atualmente, quando um ônibus de excursão visita a Barragem de
Ponte Nova, um dos pontos turísticas desta cidade, os excursionistas são obrigados a
descer nas proximidades da referida erosão e, tem duas opções para chegar até o local,
caminhando ou o microônibus da ADAE os transporta daquele ponto em diante. Diante
desta situação, muitos grupos estão desistindo das visitas, haja vista que, além deste,
também há problemas na estrada para visitar a Usina Parque e Nascente do Rio Tietê,
portanto, as medidas devem ser adotadas com urgência. Reportando-se ao Requerimento
Nº 42, disse que os pés de eucalipto estão colocando em risco a vida das pessoas,
necessitando de medidas urgentes da Defesa Civil para evitar maiores transtornos à
comunidade vizinha. Quanto à Indicação Nº 112, o orador esclareceu que, embora já se
tenha anunciado que serão construídos os pontos de ônibus na Rodovia SP-88, é
necessária a união dos representantes das empresas relacionadas para definir os locais, a
fim de melhorar os espaços e fazer as alterações necessárias, antes do final da obra,
quando tudo será mais difícil. Reportando-se também ao Requerimento Nº 39 do Nobre
Colega Paulo, disse entender que há duas partes relativas ao trabalho da Empresa Lopes,
uma refere-se ao belo trabalho que vem desenvolvendo, contudo, muitos dos seus
funcionários foram deslocados para setores da Administração Municipal, inclusive,
realizando limpeza em obras, cuja função deveria ser da empresa licitada e responsável.
Diante desta situação, a limpeza fica à desejar e, sem um cronograma, a situação piora,
pois a empresa pode até contar com dez ou mais funcionários, mas se estes são
deslocados para outros serviços, apenas dois fazem o serviço para o qual foi contratada.
Questionou por que os funcionários não estão mais realizando os seus serviços, quem
determinou tais deslocamentos e por quê a Prefeitura prevê apenas um cargo de braçal no
próximo concurso público, diante de tantos problemas. Enfatizou que deveriam ser
admitidos mais dez braçais, ainda que para isto, fosse necessário substituir por outros
cargos, como por exemplo, de dentista. Por fim, requereu apoio dos Nobres Pares ao
Projeto de Lei Nº 09/10 de sua autoria, lembrando que, desde o ano passado, os
moradores solicitam benfeitorias e, para fortalecer as solicitações e conquistas, pretendem
solicitar sempre via associação legalizada. Não havendo mais oradores inscritos, o Sr.
Presidente passou para a ORDEM DO DIA e solicitou ao Sr. 1º Secretário que
procedesse a leitura dos PARECERES CJR Nº 006 e CFO Nº 013/10, ambos
recomendando a aprovação da matéria. Terminada a leitura, conforme pauta publicada, o
Sr. Presidente submeteu à única discussão o PROJETO DE LEI Nº 007/10 (Dispõe sobre
reajuste dos servidores municipais da Estância Turística de Salesópolis e dá outras
providências), de autoria do Poder Executivo, o qual foi aprovado por unanimidade, sem
preceder manifestação. Não havendo mais matéria a ser tratada na presente Ordem do
Dia, o Sr. Presidente CONVOCOU os Vereadores para uma Sessão Extraordinária, no
próximo dia vinte e dois de Abril, às nove horas, a fim de deliberar sobre os Projetos de Lei
Nºs 010 (Dispõe sobre autorização para a Prefeitura da Estância Turística de Salesópolis
receber, mediante contrato específico, recursos financeiros do Fundo Estadual de
Prevenção e Controle da Poluição – FECOP e dá outras providências); e 011/10 (Dispõe
sobre autorização para a Prefeitura da Estância Turística de Salesópolis firmar Convênio
com o Departamento de Estradas e Rodagem – DER e dá outras providências), ambos de
autoria do Poder Executivo, protocolados nesta tarde, contudo, de suma importância para
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este Município. Ato contínuo, passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL e, conforme livro
de inscrição, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. VANDERLON
OLIVEIRA GOMES lembrou que, na sessão anterior, a situação da saúde no município foi
um dos temas que abordou, quando também enfatizou que, as denúncias que chegassem
aos Vereadores, deveriam ser alvos de apuração e medidas cabíveis. Relatou que, na
última sexta-feira, a COSPES – Comissão de Obras, Serviço Público, Educação e Saúde,
da qual é presidente, juntamente com os Nobres Pares Deise e Paulo, recebeu uma
denúncia, e a denunciante solicitou dar ciência ao plenário para apresentarem juntos as
possíveis soluções. Leu na íntegra referida denúncia, conforme transcrita: “Excelentíssimo
Senhor, venho por meio deste, protocolar nesta Casa de Leis, junto à Comissão de obras,
Serviços Públicos, Educação e Saúde – COPES, denúncia de má conduta médica por mim
recebida na Santa Casa de Misericórdia “Frederico Ozanan” pelo Dr. Luiz Antonio Bolivar
Fiocco, CRM-46464, médico plantonista do dia 15 de Abril de 2010. Na ocasião, ao procurar
atendimento naquela Unidade de Saúde com fortes dores na região das costas por volta das
8 (oito) horas da manhã, como consta no Prontuário de Atendimento em anexo, relatei meus
sintomas ao plantonista acima citado e o mesmo por sua vez me tratou com descaso,
zombou de minha pessoa ao se referir que “na via minhas dores e que não era Ortopedista”,
sequer me examinou ou solicitou encaminhamento a um especialista, já que o mesmo não
resolveu o meu problema. Alterou-se comigo e prestou atendimento “por adivinhação” ao
receitar medicamento sem de fato saber do meu real quadro clínico. Medicamento este que
é contra-indicado no meu caso, pois me encontro em período de amamentação, e deixei
isso bem claro a ele logo que entrei no consultório. Não devo e não vou me omitir numa
situação de calamidade como esta, pois não foi esta a primeira vez em que esse mesmo
cidadão prestou tão mau atendimento a minha pessoa, só que agora passou dos limites
tolerados. E digo mais, na internet, na página oficial da Empresa responsável por aplicar as
provas do Concurso Público de Salesópolis que se encontra em andamento, mostra esse
senhor como único interessado inscrito par ao cargo de Médico Clínico Geral, ou seja, os
maus tratos aos cidadãos salesopolenses podem se perpetuar, pois as chances do mesmo
ingressar na rede são enormes. Como cidadã salesopolense, fico indignada com tais
condutas e com o descaso com o qual fui recebida por uma pessoa que ao se formar
prestou juramento a uma profissão tão nobre que exerce. E também pelo fato dessa mesma
pessoa ser paga com recursos públicos oriundos dos impostos que eu pago em dia. Espero
que os senhores, nobres vereadores representantes legítimos da população tomem alguma
providência com relação a esse descaso que vem ocorrendo em nossa cidade. Segue em
anexo cópia do Prontuário de atendimento e da Carta que enviei a Provedoria da Santa
Casa. Informo também que a Secretaria de Saúde já foi notificada sobre o assunto. Certo de
que poderei contar com esta solicitação, externo meus votos de consideração e apreço. “
Terminada a leitura, o orador lamentou onde se está chegando com esta situação em que
um médico quer adivinhar ou brincar com a saúde de um munícipe, ao dizer que não via as
dores de um paciente que pede por atendimento. Disse acreditar que todos os Vereadores,
assim como o Sr. Prefeito Municipal e seu Vice-Prefeito, tenham recebido reclamações
acerca do mesmo profissional, já que ele (o orador), as recebe com freqüência. Comentou
que ele solicitou uma reunião ao Provedor da Santa Casa local, o qual lhe questionou qual
seria o assunto e, quando respondeu que trataria da denúncia ora comentada, aquele
senhor respondeu que enfrenta problemas para encontrar outro profissional. O orador
ressaltou que, embora seja difícil um substituto, não se pode admitir que o médico
denunciado continue atendendo a população, acrescentando ainda que referido médico está
sendo conhecido por “Doutor Voltaren”, já que todos pacientes atendidos por ele, saem do
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consultório com uma receita do medicamento denominado – Voltaren. Informou que já
conversou com os demais membros da COSPES, solicitou orientação ao Assessor Jurídico
com relação às medidas possíveis de serem adotadas e disse que pretende encaminhar o
caso aos órgãos competentes, solicitando a substituição do referido profissional com
urgência. Enfatizou que há outros médicos competentes atendendo na Santa Casa local,
contudo, o denunciado é alvo de reclamos constantes. Finalizou reafirmando que tomará as
providências, conforme anunciou na sessão anterior e, quanto à denúncia desta data,
informou que a enviará para apreciação do Conselho Regional de Medicina. A VERª.
DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE declarou seu total apoio ao Nobre Colega
Vanderlon, dizendo que também recebe várias reclamações e lamentou o caso porque se
trata de seres humanos, de vidas. Reportando-se à questão do trânsito de caminhões na
cidade, disse que um caminhão, para sair da Rua Quinze de Novembro e entrar na Avenida
Victor Wuo, demorou oito minutos nas manobras, paralisando o trânsito da referida avenida
até as proximidades da “Loja de Noivas da Dona Heloisa”. Enfatizou a necessidade de
verificar estes casos, acreditando que os Nobres Pares Claudinei e Vanderlon, moradores
do Km Um da Estrada da Usina, certamente, já enfrentaram situação parecida e
perceberam que o tráfego de caminhões e ônibus vem aumentando, agravando a situação,
portanto, necessário adotar medidas. Referindo-se à Rodoviária Municipal, atualmente
inativa, disse que muito embora os ônibus não entrem mais naquele espaço que era
utilizado para embarque e desembarque, nos horários de aula da EMEI Professora Maria
Aparecida Biasoli, há vários carros utilizando-se daquele espaço para circulação e
estacionamento, expondo os alunos da referida unidade escolar à sérios riscos. Sugeriu
proibir a circulação naquele trecho, ao menos, nos horários de entrada e saída de alunos,
evitando acidentes no local. Quanto ao transporte coletivo, disse que recebeu outras
reclamações, especialmente com relação à superlotação nos ônibus, onde sentem-se como
animais transportados. Enfatizou que há muitas reclamações com relação ao crescente
número de passageiros de Biritiba Mirim, que utilizam os ônibus com destino a Salesópolis,
prejudicando os moradores desta cidade e finalizou solicitando o agendamento de uma
reunião com a EMTU – Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos. O VER.
CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA apoiou a manifestação da oradora que o antecedeu, com
relação ao trânsito e solicitou ao Chefe do Poder Executivo que respeite a questão de
zoneamento quando da liberação de licença para construção de garagens para caminhões.
Comentou que, no Bairro Jardim Nídia, há uma construção deste tipo, cuja população,
preocupada com as conseqüências na estrutura de suas casas e possível aparecimento de
trincas, já começou a se mobilizar. Alertou que, diante de um problema, o Sr. Prefeito
Municipal deveria reunir-se em grupo e buscar solução, e não apenas assinar documentos
permitindo tais instalações. Disse que não há respeito no trânsito desta cidade, haja vista a
quantidade de caminhões que sobem nas guias e calçadas e cometem outras infrações que
aumentam face à falta de fiscalização da Prefeitura Municipal e da Polícia Militar que recebe
pró-labore para atuar no trânsito local. Com relação à manifestação do Nobre Par
Vanderlon, apoiou a atuação da COSPES diante de um médico que, segundo informações,
atendendo a uma criança levada por sua mãe, após receitar o remédio e ser questionado se
haveria necessidade de alguma dieta alimentar, responde que, se não comer pedra, areia
ou terra, pode comer o restante. Questionou se é esta é a alimentação daquele médico que
vem maltratando os pacientes desta cidade e disse que ele merece uma grade para
permanecer trancado tal qual um animal de péssima condição. Relatou ainda outra
reclamação, recebida no dia anterior a esta sessão, de um rapaz que reclamou o mau
atendimento prestado à sua esposa, pelo mesmo senhor, a quem se recusaria chamar de
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doutor, haja vista as tantas reclamações na cidade acerca dos maus tratos. Questionou se a
Santa Casa desconhece tais denúncias e o que fazem com o conteúdo da caixinha de
sugestão, pois, este rapaz e outras pessoas lhe contaram que já colocaram suas
reclamações naquele recipiente. Questionou por que ninguém toma uma atitude, entra e sai
provedor e ninguém resolve esta situação, portanto, sugeriu aos incapacitados que
“coloquem o bonezinho na cabeça e vão embora”, porque a população não pode continuar
pagando com a vida. Acrescentou que há até brincadeiras pelas ruas, alertando as pessoas
para não irem à Santa Casa se não quiserem morrer. Lamentou este fato e disse que, se
nem tudo é verdade, parte deve ter fundamento e sugeriu, se necessário, melhorar o salário
dos médicos, diminuindo outras despesas, para melhorar o atendimento. Disse que já
solicitou cópia do convênio firmado entre a Prefeitura Municipal e Santa Casa local, porque,
na gestão anterior, o então Secretário de Saúde solicitou alterações no repasse e esta
Casa de Leis aprovou, contudo, o aumento de especialistas e a melhoria proposta, em
contrapartida, não se efetivou até o momento, tanto que o mesmo médico atende vinte e
quatro horas. Disse que, alguém está ficando com o dinheiro do repasse, haja vista que se
repassa noventa mil reais por mês e a dívida da Santa Casa apenas cresce, tanto que,
segundo informações, ultrapassa um milhão e setecentos mil reais. Declarou apoiar a
realização de uma auditoria na Santa Casa local para apurar tudo, desde a atuação do
médico até a situação financeira, onde se faz um empréstimo de cento e cinqüenta mil reais
e ainda fica uma dívida de quarenta e três mil reais no mesmo mês. Lembrou que há muitos
comentários de que a Área de Saúde é “um saco sem fundo”, mas o tratamento tem que ser
de qualidade, enfatizando que quer para a população de Salesópolis tratamento igual ao
que ele próprio recebe, portanto, se fosse ele a vítima dos maus tratos citados, certamente,
aquele médico não continuaria atender, portanto, questionou, se todos estão conscientes
dos problemas, esperam acontecer o que mais para tomar uma atitude, ressaltando que a
pergunta orquestrada, na boca das pessoas desta cidade, é: “será que esperam morrer
mais quantas pessoas para agir”, além da colocação daquele médico aos seus pacientes,
que igualmente se comenta em todos os cantos: “você não tem nada, vá embora que é só
frescura” . Enfim, alguém colocou a denúncia no papel para que sejam tomadas as
medidas, contudo, reiterou que, na “caixinha de sugestões” devem ser encontradas outras
reclamações, se propondo a trazer a pessoa para confirmar que colocou sua reclamação
naquela caixinha e informar o dia em que isto aconteceu. Concluiu dizendo que esta
situação tem que acabar, a saúde pública deve ser tratada com dignidade, porque o recurso
está sendo liberado, o Poder Executivo diz que economiza de todos os lados para mantê-la,
mas, nada de novo ou melhor vem ocorrendo. Enfatizou que nesta Administração Municipal,
ao menos, a Área de Saúde tinha que ter qualidade, haja vista que o atual Prefeito Municipal
já foi Secretário de Saúde, a atual Secretária de Saúde já ocupou este cargo em gestões
anteriores e o Vice-Prefeito é médico. A este último, sugeriu ainda, diante das tantas
ausências do Prefeito Adilson, que monte uma sala no prédio da Prefeiutra para atender a
população, à quem prometeu tanto e merece respostas. Comentou que, segundo
informações, há ofício encaminhado, há um ano, por associação de bairro, sem resposta
até esta data, embora tenha prazo legal para responder. Questionou, se não era este
mesmo prefeito quem dizia que queria como parceiros as associações de bairro, portanto,
enfatizou que é necessário mudar as situações, quais sejam, responder os ofícios enviados
pela população, os requerimentos enviados por esta Casa de Leis, dentro do prazo legal,
para que os Vereadores possam passar as informações corretas à população. Disse ainda
que as medidas devem ser drásticas, “cortar o mal pela raiz”, pois um médico que não tem
nenhum compromisso com a cidade não pode mais continuar atendendo a população local.
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Por fim, disse que desabafava porque ouve, diariamente, os reclamos com relação ao
atendimento na Santa Casa local e, muito embora ele tenha sido bem atendido quando
precisou, não quer bom tratamento apenas para si, mas para todos, pois paga o mesmo
imposto que todos pagam, assim como estudam os filhos dos seus amigos na mesma
escola que o seu filho estuda, e onde ele pratica esporte seus amigos também praticam,
portanto, a saúde deve ser igual para todos. Concluiu reiterando a necessidade de auditoria
na Santa Casa local, para levantar a situação da dívida que ultrapassa o valor de um milhão
e setecentos mil reais e rever as entradas e saídas porque não há como correr atrás de
deputados para conseguir recursos e não poder receber devido à situações pendentes.
Reportando-se à questão do lixo, disse que Salesópolis deposita o lixo local num aterro
sanitário da região, com todas as despesas pertinentes, informando que está agendando
uma reunião, com o Prefeito Municipal de Guararema, para verificar a possibilidade de
utilizar o aterro daquela cidade, convidando os Nobres Colegas Paulo e Pedro, que junto
com ele formam a Comissão de Recursos Naturais e Meio Ambiente desta Casa de Leis, a
fim de que juntos viabilizem soluções para o problema local, evitando altos custos para
despejar o lixo a longas distâncias, bem como causar prejuízos aos motoristas. Referindo-se
ao JOIS – Jogos Intermunicipais, que vêm ocorrendo na cidade vizinha de Guararema com
a participação desta cidade, que conta com o apoio da Prefeitura Municipal, desafiou os
Nobres Pares Pedro, Paulo, Angelino, Vanderlon e “Ratinho”, junto dele, a disputarem uma
Partida de Truco com a equipe de Salesópolis, campeã do JOIS 2010. Disse que estavam
presentes nesta sessão, dois dos seis membros da Equipe Campeã, Osvaldinho e
Rosemar, portanto, aproveitaria a oportunidade para registrar o orgulho desta vitória, citando
ainda os demais integrantes da equipe salesopolense, “Chiro, Cunha, Agnaldo e Dequinha”.
Propôs então este desafio contra os camaristas, para provarem que realmente são os
melhores desta cidade, bastando marcar a data do desafio. Por fim, enfatizou que o desafio
ora proposto será acompanhado de arbitragem, evitando repetir o fato que ocorreu naquela
cidade, em que um jogador levou mais quarenta cartas escondidas, até que uma pessoa
desta cidade constatou a trapaça, chamou o árbitro que o eliminou de imediato daquela
competição, portanto, parabenizou os jogadores. O VER. PEDRO DA FONSECA iniciou
dizendo que, diante das manifestações dos Nobres Pares que o antecederam não
acresceria outros comentários acerca dos tão graves problemas da Área de Saúde.
Reportando-se aos problemas das estradas rurais, citou o trecho da Estrada São João,
onde vários moradores têm reclamado as péssimas condições e os transtornos aos
usuários. Os moradores da zona rural também reclamaram que, face à dificuldade de
tráfego e os problemas do aterro sanitário, o lixo, que antes era coletado, duas vezes por
semana, está se acumulando em vários bairros, porque a coleta agora é realizada
quinzenalmente. Lamentou a situação, lembrando que Salesópolis é uma cidade-estância,
portanto, a sujeira envergonha a todos, especialmente, se considerar também os pontos
turísticos voltados à pesca. Entende que a visita nos pontos turísticos de pesca aumentou,
contudo, aumentou também o lixo depositado ou largado, especialmente, nos arredores da
represa da Estrada São João, onde os sacos de lixo são furados, arrastados para as águas
e agravando cada vez mais os problemas. Ressaltou que os membros da Comissão de Meio
Ambiente desta Casa de Leis estão preocupados com esta situação, pois Salesópolis
deveria preservar o meio ambiente, dar exemplo, ao invés de causar a poluição na represa
que é um cartão de visita deste município. Agradeceu e parabenizou os festeiros Rodolfo e
Lia que fizeram um belo trabalho junto aos demais munícipes, realizando a Festa de São
Benedito, do Bairro Jardim Nídia. Finalizou informando aos Nobres Pares que, os festeiros
da Festa do Divino 2010, Dorí e Rita, estão organizando um jantar, em prol da festa, no
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próximo dia oito de maio, às vinte horas, no Clube SACI, e os interessados devem procurálos para adquirir o convite e ajudar na realização do evento. O VER. SEBASTIÃO
RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR também reportou-se à questão do lixo, esclarecendo
que existe um consórcio entre os municípios de Salesópolis e Biritiba Mirim, denominado
CIPAS, com o objetivo de utilizar o aterro sanitário daquela cidade. Lembrou que referido
convênio favoreceu a desapropriação de uma área, na cidade de Biritiba Mirim, para
depósito de resíduos de ambos município, mas, ao longo do tempo, foi constatado que a
área em questão pertencia ao município de Guararema e, devido aos problemas causados
pelo engano da localização da área, referido aterro foi interditado para Salesópolis e Biritiba
Mirim. Diante deste fato, os resíduos dos dois municípios foram destinados, desde então,
para o Aterro Pajoan, no município de Itaquaquecetuba, entretanto, há altas despesas com
transporte e manutenção. A solução deste caso surgiu com a idéia de criar um novo aterro
ou ampliar o existente em Guararema, contudo, depende de acertos entre os três prefeitos,
esperando que o Nobre Ver. Claudinei, que tem estreita amizade com o prefeito daquele
município, interceda para que Salesópolis seja atendida e assim, os custos minimizados
através de um novo convênio. Reportando-se à denúncia de maus tratos na Santa Casa
local, disse que todo munícipe que procura atendimento médico merece um mínimo de
atenção, lamentando que os profissionais da medicina, que fizeram juramento, deveriam
cumpri-lo. Questionou se o médico não teria comprado seu diploma e acrescentou que,
muitas vezes, basta uma boa conversa, um bom atendimento, para resolver o problema de
uma pessoa. Quanto à sinalização desta cidade, seja de trânsito ou de turismo, considera
uma prioridade para uma cidade turística. Relatou que ele próprio, entende que, diante de
uma placa “Proibindo o Estacionamento” num trecho de rua, o espaço proibido é
considerado somente a partir do local onde está afixada a placa. Prosseguiu relatando que,
diante de uma placa afixada em frente à propriedade de sua mãe, estacionou seu carro
antes dela, ou seja, em frente a Agência do Banco Banespa, quando foi questionado por um
cidadão, se estava respeitando a placa, ao qual respondeu, entender que a proibição se
referia após o ponto afixado. Diante da controvérsia, questionou um Policial Militar que
estava nas proximidades, quem deveria ter conhecimento do assunto, por ser Cabo da
referida Corporação, o qual lhe informou que estava enganado quanto à abrangência da
proibição e que o havia multado por estacionamento irregular. O orador novamente
questionou acerca da abrangência e disse que procuraria se informar melhor e, após
pesquisas, constatou que tinha razão e, portanto, aquele policial, habilitado para atuar no
trânsito local e autuar, se necessário, deveria ter melhor conhecimento do assunto.
Concluindo, disse que o caso foi levado à Prefeitura Municipal, que determinou a afixação
de outra placa para regulamentar a abrangência que se intencionava quando a primeira
placa foi afixada. Acrescentou que há outros problemas relativos ao emplacamento de
trânsito nesta cidade, como a determinação de espaço para carga e descarga, entre outros,
necessitando regulamentação e orientação aos policiais sobre as mudanças, evitando que
as multas sejam alvo de recurso e seus inevitáveis transtornos. Lamentou o fato,
enfatizando a necessidade de regulamentar o trânsito neste município, alvo de antigos
reclamos, mas, sem solução, tanto que, até o momento, não se sabe quem é o responsável
pelo trânsito na esfera da Administração Municipal. Por fim, lembrou que, muitas vezes, a
responsabilidade é atribuída ao Setor de Obras, mas, não há nada regulamentado, portanto,
se faz necessária a criação de uma Diretoria Municipal de Trânsito, evitando outros
constrangimentos, especialmente, envolvendo pessoas que deveriam orientar sobre as
normas de trânsito e não multar de qualquer jeito. Não havendo mais oradores inscritos, o
Sr. Presidente estendeu a todos os Vereadores o CONVITE da Polícia Militar do Estado,
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para a reunião que ocorrerá no próximo dia vinte e dois, a partir das onze horas, na Câmara
Municipal de Mogi das Cruzes, com a participação do Comandante Geral, oportunidade para
discutir questões afetas à segurança pública e de interesse da comunidade. Em seguida,
lembrou que, na próxima quarta-feira, dia vinte e um de abril, seria Feriado Nacional – Dia
de Tiradentes, portanto não haveria expediente neste Legislativo e concluiu reiterando que,
na quinta-feira, dia vinte e dois, às nove horas, será realizada a Sessão Extraordinária. 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 19 de Abril de 2010.
PRESIDENTE

:

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

