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ATA DA 9ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 26 de Abril de 2010 - 2º Período da 15ª Legislatura. Aos vinte
e seis dias do mês de Abril do ano dois mil e dez, no edifício sede deste Poder Legislativo,
realizou-se a Nona 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 ausência do Ver. Paulo Arouca Sobreira – Vice-Presidente, e presença
dos demais membros desta Casa. Havendo número legal, o Sr. Presidente declarou aberta
a sessão e solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura das Atas da 8ª Sessão
Ordinária e da 1ª Sessão Extraordinária, realizadas, respectivamente, nos últimos dias
dezenove e vinte e dois. Neste momento, o Ver. Angelino Rodrigues requereu a dispensa
da leitura, requerimento este que, submetido ao Plenário, foi aprovado por unanimidade dos
presentes, ou seja, oito votos. Ato contínuo, o Sr. Presidente submeteu referidas atas à
discussão e votação, sendo as mesmas também aprovadas por unanimidade dos presentes,
sem preceder manifestação. Atendendo requerimento do Ver. Angelino Rodrigues, o Sr.
Presidente solicitou um minuto de silêncio pelo passamento do Sr. Luiz do Prado,
popularmente conhecido por “Luiz Brito”, morador do Distrito Nossa Senhora dos Remédios.
Em seguida,
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: 044 – Informar como é
calculado o ISS dos Postos e Agências Bancárias que prestam serviço neste município,
enviar uma relação dos Postos e Agências e quanto, respectivamente, cada um contribuiu,
mensalmente, para os cofres municipais neste ano e, quanto cada um destes contribuíram
nos últimos cinco anos, dos Vers. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior e Agnaldo Bueno;
045 – Enviar cópias reprográficas de todas as prestações de contas feitas ao Conselho
Municipal do Idoso, dos movimentos realizados na conta especial, bem como as referentes
ao encerramento dos exercícios dos anos de 2004 até o ano de 2009, demonstrando e
prestando contas de todos os valores recebidos e despendidos e demais movimentos
financeiros realizados no referido período, com ênfase para a situação financeira atual do
Fundo Municipal do Idoso – FUMUNI, do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes; 046 – Prestar
informações diversas acerca das obras que vêm sendo realizadas no Quilômetro Um da
Estrada da Usina e enviar um cronograma para acompanhamento junto à comunidade; 047
– Informar qual o motivo da inoperância do Centro de Pesquisa, em que situação se
encontram os materiais e supostos maquinários adquiridos quando da sua implantação,
enviando relatório, e se existe algum programa da Secretaria Municipal pertinente,
objetivando reativar aquele centro; e 048/10 – Enviar cópia das atas das últimas
reuniões do Conselho Municipal de Saúde, assinadas pelos seus membros, cópia da
nomeação dos seus membros, com seus respectivos cargos e informar quais os dias,
horário e local em que se realizam as reuniões do referido conselho, todos do Ver. Claudinei
José de Oliveira – desps.: Aprovados, encaminhe-se;
MOÇÃO Nº 001/10 – DE
CONGRATULAÇOES para a Escola Estadual “Professora Olga Chakur Farah” pela
comemoração de seu Jubileu de Ouro, de autoria do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes e
outros – desp.: Aprovada, encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal
Nºs: 115 – Determinar ao setor competente, fazer a drenagem necessária na Estrada da
Lagoinha, nas proximidades da residência do Sr. Genezinho, do Ver. Sérgio Aparecido
Feliciano de Sá; 116 – Tomar as providências necessárias, para que uma Base da Polícia
Militar, nos mesmos moldes do Bairro Pindorama de Mogi das Cruzes, seja implantada no
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Distrito dos Remédios, com a maior brevidade possível; 117 – Homenagear postumamente
o patriarca da Família Zepf, conforme biografia que anexa, substituindo a denominação da
Estrada Diamantina para “Estrada Conrado José Antonio Zepf”; 118 – Canalizar todos os
esforços possíveis, objetivando a inclusão de uma rotatória entre a CAMAT, Praça do Peão
e entrada do Bairro José Cândido; 119 – Agendar uma reunião no Bairro Tietê, para a qual
os próprios interessados sugerem o período da tarde, do dia 08 de maio, na unidade escolar
do bairro, todas do Ver. Claudinei José de Oliveira – desps.: Encaminhe-se, lidas no
Expediente; COMUNICADO da Caixa Econômica Federal sobre a liberação de recursos no
valor de R$ 19.500,00 referente ao Programa Esporte e Lazer na Cidade – Modalidade
Construção de Quadra Poliesportiva no Bairro Totozinho Cardoso e, no valor de R$
122.225,00 referente ao Programa Pró-Municípios – Modalidade Recapeamento Asfáltico de
várias ruas – desp.: 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 sua Indicação Nº 119, esclarecendo que a escola sugerida para reunião
fica próxima à propriedade da Empresa Condor do Sr. Aderaldo, na Estrada da Nascente.
Lembrou que, em março do ano passado, já solicitou esta mesma reunião e, em resposta à
então proposição, encaminhado no mês de abril daquele ano, o Sr. Prefeito disse que a
agendaria e comunicaria o orador, contudo, passado um ano, ainda não foi realizada,
esperando que o Sr. Prefeito Municipal atenda aquela comunidade. Reportando-se à sua
Indicação Nº 116, disse que nesta e em outras legislaturas os Vereadores vêm solicitando a
reativação da Base Policial do Distrito dos Remédios, contudo, a resposta é sempre a
impossibilidade devido ao escasso efetivo. Questionou por que a Polícia Militar consegue
atender um bairro de Mogi das Cruzes e não consegue atender o Distrito dos Remédios,
lembrando que já implantaram trinta e cinco bases iguais e não levam em consideração que
referido distrito conta com a Colônia Japonesa, bairros adjacentes, banco, subprefeitura,
correio e outros que justificam esta necessidade. Quanto ao Requerimento Nº 46,
esclareceu que, no dia em que a pavimentação foi realizada, o atual e ex-Secretário
Municipal de Obras estavam fiscalizando, portanto, não poderão alegar falta de fiscalização
a esta Casa de Leis que já solicitou a implantação de ponto de ônibus, de boca-de-lobo para
conter a enxurrada da rua paralela e redutor de velocidade para conter o fluxo de veículos e
evitar que, pela falta de calçadas, os pedestres exponham-se à riscos de atropelamento.
Também lembrou que, antes de iniciarem as obras, solicitou atenção especial às entradas
de algumas propriedades prejudicadas com as obras, portanto, espera sejam atendidas
estas necessidades, apresentadas pelos próprios moradores daqueles arredores. Também
justificou oralmente seu Requerimento Nº 48, esclarecendo que solicitou tais documentos
para saber o que já foi pedido e o que se discutiu, como também conhecer o que foi
encaminhado à Secretária Municipal de Saúde, Dirigentes da Santa Casa local e ao Sr.
Prefeito Municipal, a fim de evitar que, mais uma vez, a Câmara seja culpada de não agir
diante de vários fatos. Com relação ao Requerimento Nº 47, lembrou que referido Centro de
Pesquisa, implantado na gestão passada, segundo informações, está abandonado e,
considerando que há materiais no prédio, decidiu apresentar esta proposição para conhecer
a verdadeira situação deste que poderia ser mais um benefício aos agricultores do
município. Por fim, referiu-se à Indicação Nº 118, dizendo que outros Vereadores também a
subscreveram, face à necessidade de incluir, no projeto das obras que serão realizadas
com os recursos advindos do convênio a ser firmado com o Estado, cujo projeto de lei foi
aprovado na última sessão extraordinária,
uma rotatória para entrada no Bairro dos
Buenos (Bairro José Cândido). O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES reportou-se ao
Requerimento Nº 46, esperando que a fiscalização comentada pelo orador que o antecedeu
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evite que “a obra fique a mesma porcaria da Estrada da Petrobrás”, pois é uma vergonha
para esta Casa de Leis e Secretário de Obras da época em que foi realizada. Falou que
apresentará requerimento para que o Sr. Prefeito Municipal informe quais providências
foram adotadas com relação aos problemas na obra daquela estrada, por tratar-se da
mesma empresa que realiza a obra em andamento no Km 1 da Estrada da Usina. Caso a
Prefeitura nada tenha feito, disse que caberá a esta Casa de Leis adotar as providências
cabíveis e, conforme legislação vigente no município, exigir os reparos por aquela empresa.
Justificando oralmente seu Requerimento Nº 45, disse que, em 2004, foi aprovada a lei
criando o Fundo do Conselho do Idoso e, muitas pessoas o questionam acerca da aplicação
e arrecadação dos seus recursos, esperando que a resposta seja encaminhada dentro do
prazo legal. Agradeceu aos Nobres Pares pelo apoio à sua Moção de Congratulações Nº 01,
leu sua justificativa na íntegra e, em seguida, acrescentou que a Escola Estadual Professora
Olga Chakur Farah é uma referência na região. Declarou seu orgulho em ter estudado
naquela unidade escolar, da qual guardou seu uniforme e ouve, constantemente, de suas
duas filhas, a declaração da vontade em usá-lo. Enfatizou a alta qualidade de ensino da
referida escola estadual, portanto, pela dedicação que o trabalho é realizado pelos
funcionários, esta Casa de Leis reconhece o mérito através desta Moção de
Congratulações. O VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR reportou-se ao
seu Requerimento Nº 44, dizendo que, há algum tempo, vem realizando um trabalho acerca
das agências bancárias e postos de atendimento bancário neste município e, recebendo
alguns questionamentos acerca da arrecadação de ISS destes, decidiu apresentar tais
questionamentos. Acrescentou que Salesópolis é um município de baixa arrecadação e, se
os Vereadores não lutarem para evitar prejuízos, a situação se agravará ainda mais. Espera
que, com este trabalho, a arrecadação de ISS seja melhor neste município e, referindo-se à
Indicação Nº 118 do Nobre Par Claudinei e outros, disse que tem acompanhado o Prefeito
Adilson em algumas reuniões, inclusive junto à Empresa SA Paulista, responsável pelas
obras da Rodovia SP-88, oportunidade em que já viu alguns projetos incluindo três rotatórias
no Distrito dos Remédios. Informou que uma rotatória será feita nas proximidades da
propriedade do Sr. Massayuki Uono, ex-Prefeito Municipal, e duas próximas à Escola
Estadual Vereador Elisiário Pinto de Moraes, além de outra que deverá ser construída na
entrada daquele distrito, no sentido Salesópolis-Mogi das Cruzes. Esclareceu que estas
rotatórias não estavam incluídas mas, foram conquistadas graças ao esforço do Chefe do
Poder Executivo e de vários deputados que intercederam junto ao Governo do Estado,
como o Deputado Estadual Dr. Luiz Carlos Gondim. Ressaltou que estas rotatórias extras
beneficiarão o trânsito na rodovia e, para tais construções, foram doados alguns terrenos,
mas, algumas desapropriações foram mais complicadas, necessitando de alteração no
projeto, porque o município não dispõe de recursos financeiros para este fim, contudo, a
obra será realizada e garantirá segurança aos usuários. Informou ainda que será construída
uma rotatória antes do Portal Artístico desta cidade, no sentido Salesópolis-Mogi das
Cruzes, facilitando o acesso à Estrada Salesópolis-Santa Branca e, quanto à rotatória citada
pelo Nobre Par Claudinei, nas proximidades da CAMAT, afirmou que já está tudo certo para
sua construção, em atenção a um pedido também do Sr. Prefeito Municipal em benefício
dos moradores do Bairro dos Buenos. Acrescentou que, desde o ano passado, o Sr.
Prefeito Municipal vem lutando para conseguir algumas alterações na obra da Rodovia SP88, conquistando umas, e outras não e, se conseguir um acordo com os proprietários dos
arredores da CAMAT a rotatória poderá ficar melhor ainda para atender as carretas que
entram e saem daquela cooperativa. Disse ainda que, embora os atrasos nas obras,
percebe que alguns cortes em terreno já estão sendo feitos, avançando para que as
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rotatórias sejam entregues junto à conclusão das obras da Rodovia SP-88, incluindo o
recapeamento da Avenida Professor Adhemar Bolina, cujo projeto de lei foi aprovado na
última sessão extraordinária. Finalizou esclarecendo que, não fosse aprovado referido
projeto de lei, um trecho de dois quilômetros da Rodovia SP-88, que corta esta cidade e
recebe o nome de Avenida Professor Adhemar Bolina, não seria recapeado em total
prejuízo dos usuários que, ao passar por Salesópolis, enfrentariam uma pista cheia de
buracos, portanto, uma conquista de grande importância para este município. 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
disse que, no dia seis de março, foi realizada uma reunião no Bairro da Pedra Rajada e,
embora prestes a iniar, até o momento, as reivindicações apresentadas na oportunidade
não foram atendidas. Acrescentou que, algumas eram emergenciais e seriam realizadas na
semana seguinte, quanto a outras, foi acordado que o assunto seria discutido com os
assessores municipais para então retornar à comunidade. Foi solicitada também uma
reunião com os moradores do Padre José e Varjão que, após alguns adiamentos,
aconteceu na última sexta-feira, com a presença do Sr. Prefeito e seu vice, além de outros
Vereadores, onde foi colocado que a estrada não foi totalmente patrolada, até o momento,
apesar de a Lei Orgânica dispor da obrigatoriedade de realizar este serviço semestralmente.
Lembrou que, no local, estiveram as máquinas do Consórcio Três Rios e da Administração
Municipal, mas não conseguiu fechar entre uma e outra. No dia da reunião, os Vereadores
já esperavam e constataram que a máquina já estava no bairro, contudo, até o momento a
população do Bairro da Pedra Rajada não foi atendida. Comentou que, após seu
pronunciamento na sessão anterior, sobre a situação da saúde no município, recebeu vários
telefonemas acerca de novos casos, assim como recebeu denúncias de profissionais da
área sobre ocorrências dentro da Santa Casa local. Disse que vem juntando as informações
que recebe, assim como sabe que a Comissão de Saúde desta Casa de Leis também vem
fazendo sua parte, para evitar casos como o citado por uma moradora do Bairro Padre
José,
naquela reunião de sexta-feira, que esteve na Santa Casa local das nove às
dezesseis horas e não foi atendida por falta de médico. Outro morador, naquela mesma
reunião, cobrou do Sr. Prefeito Municipal as promessas para implantação do Programa
Médico da Família, Posto de Saúde e outros, que foram rebatidos pelo Sr. Prefeito
Municipal. Quanto à Área de Educação, informou que, na oportunidade, o Sr. Prefeito
Municipal sugeriu aos jovens desta cidade, matriculados em Curso Técnico oferecido na
cidade vizinha, procurarem a Secretaria de Educação Municipal, a fim de conseguirem o
passe livre para o transporte. E, retomando sobre as obras, o orador lamentou a falta de
cronograma de trabalho, haja vista que os Vereadores agendam e participam das reuniões
solicitadas pelos moradores de bairros rurais, são cobrados por eles acerca dos
compromissos assumidos, mas não têm data nem prazo para informar os interessados.
Disse ainda que, na reunião da última sexta-feira, não se fizeram presentes o Secretário ou
Diretor Municipal de Obras, apenas o funcionário Antonildes que, segundo o Sr. Prefeito
Municipal, responde pelas Estradas Municipais. Elogiou o profissional, enfatizando que tratase de uma pessoa boa e muito esforçada, contudo, merecia receber salário compatível com
o de Diretor ou Secretário, já que é ele quem sempre está à frente nas reuniões. Sugeriu
que o Prefeito Adilson o nomeie para o cargo, assim, não apenas exercerá as funções, mas
receberá por tais, evitando ainda que, diante de um problema futuro, aleguem que foi um
simples funcionário que participou da reunião de decisão. Falou que, muito embora o Sr.
Prefeito tenha anunciado, a Câmara Municipal não dispõe de nenhum documento
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designando o funcionário Antonildes como responsável pelas estradas. Espera que as
reuniões em bairros rurais sejam realizadas mensalmente, a fim de ouvir as necessidades
das comunidades mais distantes, trabalharem com elas e melhor atendê-las. Acrescentou
ainda que, os que estiveram com o Sr. Prefeito durante as visitas de campanha, conhecem
as promessas feitas e sabem que os pedidos dos munícipes são de necessidades básicas.
Agradeceu o Sr. Presidente por intermediar junto ao Sr. Prefeito Municipal, o agendamento
da reunião realizada no Bairro do Padre José, lembrando ainda que, naquela oportunidade,
quando os moradores questionaram sobre o transporte, o Sr. Prefeito Municipal disse que,
através de um convênio, o transporte será municipalizado e toda comunidade rural poderá
se beneficiar, esclarecendo que os estudantes receberão passe-livre e os demais usuários
pagarão passagem. Reportando-se ao Bairro Totozinho Cardoso, disse que a obra da
Quadra Esportiva não foi concluída, mas há muitas pessoas utilizando-a, situação que
requer medidas urgentes porque a obra está paralisada e a empresa responsável é a
mesma pelas obras da Creche Municipal, onde foram apresentados vários problemas. Pior
que a obra da quadra, o orador disse que encontra-se a praça daquele bairro sem
iluminação, todos cobram atuação da Polícia Militar e do Conselho Tutelar, mas, a
Administração Municipal não cumpre as necessidades básicas que lhe cabe. Lembrou que,
ao ser cobrado desta mesma iluminação, no ano passado, o Sr. Prefeito respondeu que
foram roubados fios e relógios, mas, questionou se ele não tomará nenhuma atitude, não
vai colocar a praça em funcionamento. Lamentou que sempre tenha que cobrar para realizar
serviços simples, contudo, se nada fizer, a situação piorará tal qual ocorreu em outros
pontos da cidade. Reportando-se sobre a Área de Saúde, disse ter tomado conhecimento
de que o valor pago pelo plantão médico aumentou de seiscentos reais para setecentos
reais, portanto, um dos valores mais altos pagos na região. Embora não queira ensinar
nada, é importante considerar que, se houve aumento e há uma dívida acumulada de um
milhão e setecentos mil reais, questionou de onde sairão os recursos, já que a Câmara
Municipal não recebeu qualquer projeto de lei propondo aumento no valor do repasse. Mas,
se aumentar o repasse, é necessário plano de trabalho para saber tudo o quanto será feito,
portanto, acredita sejam necessários dois médicos no plantão, pois, em caso de remoção,
um médico deve acompanhar o paciente. Lembrou que, segundo informações de
funcionários do próprio setor de emergência, foi determinado que, por contenção de
despesas, pacientes da Santa Casa não serão mais removidos para exames, contudo, o
orador questionou que tipo de contenção é esta, em que uns continuam recebendo o
mesmo valor de sempre para que a contenção seja aplicada apenas aos casos de remoção.
Questionou ainda, se há um médico do Estado disponibilizado para fazer visitas aos
pacientes internados, pago com recurso liberado pelo Governo do Estado, por que sai
dinheiro da Administração Municipal para este mesmo serviço. Enfatizou a necessidade de
apurar esta duplicidade de pagamento, atribuindo esta função à Sociedade São Vicente de
Paulo, a esta Casa de Leis, mas, especialmente, ao maior interessado, que é o Chefe do
Poder Executivo, que está liberando recurso no valor de noventa mil reais por mês e mais
sete mil reais para exames laboratoriais e, ainda assim, as dívidas estão se acumulando,
portanto, dando passos para trás. Comentou que, no Plano de Governo do atual Prefeito
Municipal, consta ampliação do convênio com a Santa Casa local, todavia, é necessário
Plano de Trabalho para ampliar. Ressaltou que esta Casa de Leis não tem nada contra a
Santa Casa local, mas é necessário transparência, afixando no quadro de avisos daquele
hospital e nas sedes de associações de bairros e entidades, o balancete financeiro para que
todos tomem conhecimento. Enfatizou que a saúde é um direito constitucional, portanto,
esta cidade deveria atender bem, já que conta com bons médicos, contudo, é necessário
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garantir bom atendimento no Pronto Socorro. Informou que está trabalhando paralelamente
à Comissão de Saúde deste Legislativo, levantando situações e cobrando esclarecimentos
acerca dos procedimentos adotados em internação, remoção, bem como explicações sobre
Plano de Trabalho e outros pois, se tiver que aumentar o repasse e houver possibilidade,
certamente será aprovado pelos Vereadores, mas, será necessária a apresentação do
Plano de Trabalho e funcionário dentro da Santa Casa, indicada pelo Chefe do Poder
Executivo, para fiscalizar, conforme consta no convênio. Por fim, disse que continuará
cobrando, e podem reclamar, ficarem bravos ou xingar, mas alerta que continuará, porque,
na hora de correr para conseguir ajuda, os Vereadores correm e ajudam, aprovam projetos
quando necessário, portanto, têm o direito e o dever de cobrar melhor atendimento à
população. O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES reportando-se aos comentários do
orador que o antecedeu, na qualidade de presidente da Comissão de Saúde, garantiu que
seus membros não silenciarão diante da gravidade do problema, tanto que já encaminhou a
denúncia de mau atendimento médico, apresentada por uma paciente, ao Conselho
Regional de Medicina, esperando sirva de exemplo aos demais profissionais que atendem
na Santa Casa. Enfatizou que, independente de integrar esta comissão, sempre que
preciso, tomará as providências cabíveis para evitar o mau atendimento ao público, pois não
aceitará, de forma nenhuma, esta situação. Quanto à reunião realizada no Bairro Pedra
Rajada, onde foram firmados alguns acordos sobre serviços públicos necessários à
comunidade, disse que a população se entristece porque, em outubro do ano passado, junto
com o Diretor Municipal de Obras, um morador assumiu o compromisso e comprou os tubos
para que a Prefeitura realizasse um serviço necessário naquele bairro, mas, até o momento
o serviço não foi feito, demonstrando a total falta de respeito com toda comunidade,
especialmente, com aquele munícipe. Quanto à reunião realizada no Bairro Padre José, o
orador disse que os moradores do bairro propuseram uma reunião semanal nos bairros para
que as estradas fiquem em condições de tráfego. Aproveitando abordar sobre estradas,
relatou que um empresário da cidade, na fila do banco, dirigiu-se a ele, dizendo que ao
encontrar qualquer dos Vereadores, sentia vontade de chorar diante da falta de condições
de tráfego das estradas, contudo, o orador lhe respondeu que nutria do mesmo sentimento
ao encontrá-lo, já que ele (empresário) acabou com um trecho da Estrada do Bairro dos
Mirandas, colocando seu trator 4x4 e seus caminhões, prejudicando toda comunidade que
deve estar lamentando sua atitude enquanto ele estava na fila do banco, mas o empresário
irritado saiu da fila e foi embora. O orador lamentou o fato e esclareceu que, um empresário
destrói a estrada, deixa os moradores, dos bairros mais afastados, ilhados, e ainda se acha
no direito de reclamar a falta de providências. Acrescentou que, realmente, a fiscalização
deveria autuar aquele empresário pelos danos causados na referida estrada, entretanto, por
tratar-se de “peixe grande” ninguém quer se comprometer e, disse acreditar que “alguém
segura” para que os funcionários não inibam estes empresários influentes, mas, se fosse
um “coitadinho”, certamente seria autuado e seu trator apreendido. Alertou que, da próxima
vez, chegando ao seu conhecimento, tomará as providências pessoalmente, já que o Chefe
do Poder Executivo não o faz, pois, não aguentará mais desaforos do próprio causador do
problema como acabou de relatar. Ainda sobre as estradas rurais, lembrou que, no dia
seguinte a esta sessão, completaria um ano, em que o Sr. Prefeito Municipal esteve nesta
Casa de Leis, usando a tribuna e se comprometendo a realizar alguns serviços. Disse que
não esqueceria o que prometeu pois, naquele dia, ele e outros Vereadores lhe cobraram a
implantação do Conserveiro Rural e ele prometeu, registrado em ata, o seguinte: “Quanto
ao Conserveiro Rural, acredita que nenhum candidato a Prefeito tenha “batido mais nesta
tecla” do que ele, considerando este “a menina dos seus olhos”. Acrescentou que foi eleito
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por grande maioria dos moradores da zona rural, portanto, tem o compromisso desta
implantação que, somente não foi efetivada, até o momento, devido à falta de condições
financeiras. Informou que está elaborando um projeto de sustentabilidade das estradas
rurais, inédito em Salesópolis, primeiramente serão colocadas cacimbas para saída de
água, ..... Ressaltou que esta é uma maneira racional de conservar as estradas rurais”.
Terminada a leitura, o orador reiterou que isso foi falado há um ano, e o Sr. Prefeito
Municipal ainda não conseguiu recurso, contudo, acredita que, chegando o ano das eleições
2012, aparecerão recursos para contratação de conserveiros e, todos sabem que esta é a
melhor maneira de conservar as estradas evitando que o povo da zona rural sofra tanto.
Reportando-se ao Plano de Carreira, leu a manifestação do Sr. Prefeito Municipal naquela
mesma sessão: “Sobre o Plano de Carreira citado pelos Vereadores Claudinei e Vanderlon,
disse que ninguém mais do que ele o deseja tanto e reconhece sua necessidade. Embora o
esteja elaborando, enfatizou que não pretende “comprar um enlatado”, mas fazer um plano
participativo e, muito embora o tenha discutido com o Sindicato da classe, pretende ouvir
representantes de cada uma das secretarias para então concluir sua formatação. Ressaltou
que faz questão de entregar o Plano de Carreira aos Funcionários na sua gestão, contudo,
lembrou que é um processo de construção demorado”. Terminada a leitura, disse saber
que, em reunião com os membros do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais,
segundo informações, o Prefeito Adilson disse que realizará uma reforma administrativa
para depois, fazer o Plano de Carreira. Enfatizou que, se o Sindicato não apertar, o Plano
de Carreira não sairá, ficará apenas no discurso, tal qual na gestão anterior, em que o Plano
de Carreira foi enviado para esta Casa de Leis em ano eleitoral, quando não poderia ser
deliberado, servindo apenas para enrolar os funcionários e atribuir a culpa à esta Casa de
Leis. Parabenizou o Nobre Colega Pedro que, na reunião em que esteve com o Sr. Prefeito,
disse que “um homem tem que ter vergonha na cara e, se prometer, deve cumprir”,
ressaltando que ele (orador) não esteve na campanha junto com o atual Prefeito, mas o
Nobre Colega esteve, portanto, tem o direito e o dever de cobrar, pois, se não tinha
competência, não deveria assumir o cargo. Disse que, mais uma vez, solicitaria a proibição
de estacionamento de veículos no acesso da “Avenida Nova”, onde é utilizada como área de
lazer. Esclareceu que, além de não atenderem sua solicitação, pois o estacionamento
permanece, ainda os veículos estão entrando na área de lazer, até com tratores. Ressaltou
que é mais uma situação vergonhosa neste município que está largado. Acrescentou que,
basta ver também a Praça do Bairro Totozinho Cardoso, onde há mato para todo lado,
portanto, não há mais como saber onde chegará esta situação que não se resolve, não por
falta de mostrar o problema ou correr atrás de recursos, porque isso os Vereadores fazem,
mas a Prefeitura não faz o pouco que lhe cabe, como no caso da Área de Lazer, que
bastaria colocar uma corrente impedindo o trânsito. Comprometeu-se a doar a corrente,
caso a Prefeitura Municipal não tenha condições financeiras e, ainda se precisar pagar um
funcionário para realizar o serviço, também se compromete a assumir os custos. Disse que
chega a esta situação de revolta porque os Vereadores têm sido criticados pela população,
quando muitos dizem que estão todos, Poder Executivo e Legislativo de comum acordo,
entretanto, enfatizou que não tem compromisso com ninguém e sempre trabalha com
seriedade. Por fim, disse esperar que o Sr. Prefeito Municipal envie o projeto da Quadra do
Bairro Totozinho Cardoso, para verificar se incluíram refletores e cobertura, bem como uma
tela para evitar que a bola atinja algum pedestre ou casas vizinhas e cause novos
transtornos. O VER. SÉRGIO APARECIDO FELICIANO DE SÁ lembrou que, no último dia
vinte, juntamente com o Ver. Agnaldo, Prefeito Municipal e o Sr. Edézio, do Distrito dos
Remédios, participou de uma reunião com a Diretoria da Telefônica S/A, agendada pelo
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Deputado Estadual Fausto Figueira, a quem agradeceu o empenho, quando conseguiram a
disponibilização do serviço Speedy para o Distrito, que será instalado no prazo de quatro e
seis meses. Parabenizou o Grupo de Teatro Salé Trupe, que apresentou a Peça – Os
Pescadores, na Escola Estadual Vereador Elisiário Pinto de Moraes, Distrito dos Remédios,
no último sábado, quando tiraram muitos risos dos adultos e crianças, onde ele esteve com
sua esposa. Finalizando, disse esperar que apresentem outras peças para alegrar o povo do
Distrito dos Remédios. O VER. PEDRO DA FONSECA iniciou lembrando que o Chefe do
Poder Executivo tem por obrigação responder os requerimentos encaminhados por esta
Casa de Leis, mas as Indicações não, contudo, os Vereadores usam a tribuna para dar
satisfação aos munícipes. Comentou que, em fevereiro passado, apresentou uma Indicação,
pleiteando a instalação de um banheiro e lixeira nos arredores do prédio da antiga
Rodoviária Municipal, haja vista o grande fluxo de usuários do transporte coletivo. Disse que
tem visto várias pessoas fazendo suas necessidades à beira do Rio Paraitinga, logo à frente
daquele prédio, ou à beira das casas vizinhas e da escola infantil daquelas proximidades.
Também lembrou que já solicitou a instalação de lixeiras por toda cidade, pois as pessoas
não têm onde colocar sequer um papel de bala, contudo, esta cidade é uma estância
turística. Comentou que, para o Bairro Totozinho Cardoso, apresentou uma Indicação no
ano passado, sem resposta até o momento, solicitando ao Chefe do Poder Executivo,
interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a colocação de
luminárias na Rua Expedicionário Benedito da Fonseca, atendendo abaixo-assinado dos
moradores que expuseram a falta de segurança e os riscos no período noturno. Lamentou
que, diante de tais pedidos, a Prefeitura Municipal responde apenas que “foi enviado ofício à
Empresa Bandeirante, mas, ainda não têm resposta”, entretanto, os Vereadores ficam sem
resposta, assim como outras solicitações para prolongamento de rede de energia,
colocação de outras luminárias. Disse que esta mesma situação acontece com as reuniões
realizadas nos Bairros da Pedra Rajada e Padre José, onde participam os Vereadores,
Prefeito e Vice-Prefeito, responsáveis por setores municipais, como é o caso do Sr.
Antonildes, contudo, não há respostas às reivindicações. Declarou passar vergonha nestas
reuniões, onde os Vereadores e Prefeito são tachados de mentirosos, porque o Prefeito
Adilson fala mas não tem compromisso nenhum, não dá para confiar nele, pois há várias
Indicações dele e de outros Vereadores cuja resposta, é sempre falta de recurso, contudo,
registra nas respostas que “é nosso maior desejo atender os anseios da população
salesopolense, mas não temos condições financeiras para atender a todos”, mas, ressaltou
o orador que ele não está cumprindo nenhum. A situação é complicada, na Santa Casa, na
área de saúde em geral, das estradas e outros, deixando todos indignados porque
demonstra o descaso e a falta de responsabilidade do Chefe do Poder Executivo que já foi
Vereador, Secretário Municipal, Vice-Prefeito e agora é Prefeito Municipal, portanto, sabe
bem o que os Vereadores passam. Por fim, lembrou que o próprio Prefeito Municipal usou a
tribuna deste Legislativo para defender e prometer obras que, acredita, só iniciarão perto da
eleição, quando o povo já estará cansado. Por fim, enfatizou o orador que ficou indignado
e assim, registrou seu repúdio a atual Administração Municipal. O VER. SEBASTIÃO
RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR disse que, na qualidade de representante do Sr.
Prefeito Municipal e membro do mesmo partido dele, tem que continuar dando seu voto de
confiança, visto que, em outras gestões, as obras também só começaram a aparecer no
último ano de mandato. Acrescentou que assim, fica difícil considerar esta situação, pois
lembra que, através do AVADAN (Formulário de Avaliação de Danos) a Defesa Civil do
Estado concluiu e foi aprovado por cinco coronéis o estado de emergência, cujo Decreto
Municipal todos receberam uma cópia. Isso demonstra que o Prefeito Adilson, pelo menos,
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tem buscado ajuda do Estado e da União. Disse ainda que, ao falar de estradas, há que se
reconhecer que as máquinas estão trabalhando, embora não na velocidade pretendida, e
que o tempo de chuvas também prejudicou o serviço, paralisando até mesmo o transporte
escolar, contudo, este município não registrou nenhuma vítima fatal. Acrescentou que todas
as estradas tiveram problemas e, embora o Setor de Obras conte com uma lista de estradas
necessitadas de manutenção, o que impossibilita seguir um cronograma, face ao estado de
emergência, pois há várias pontes quebradas. Lembrou que um dos oradores comentou a
atitude de um munícipe, de forte poder aquisitivo, que colocou seu trator numa estrada,
prejudicando-a, por isso, também já solicitou a implantação do disque-denúncia, a fim de
que a fiscalização seja imediata e o flagrante seja autuado. Informou que há outros casos
em que se conseguiu comprovar o dano e autuar o infrator, portanto, quando se fala em
buscar a regulamentação do uso de tratores, cujo trânsito em estradas é proibido por lei,
visa evitar o uso destas máquinas em dias de chuva, face ao grande prejuízo às estradas.
Reconheceu que é difícil para os fiscais atuar nas estradas, mas, como foi colocado nesta
data, os que mais reclamam melhorias são também os que mais as estragam. Soube que,
no município vizinho de Paraibuna, a regulamentação e fiscalização são fortes, a multa é
grande e assim, as pessoas têm medo de danificar a estrada, colocando máquinas e
caminhões nelas. Esclareceu ainda que, através do AVADAN, concluiu-se que o prejuízo é
superior a cinco milhões, portanto, não há como recuperar, com recursos próprios, os danos
causados desde janeiro, mas, uma vez aceito o AVADAN pela Defesa Civil do Estado,
possibilita a busca de recursos junto ao próprio Estado e até à União, seja ainda em forma
de materiais ou maquinários disponibilizados para acelerar a melhoria nas estradas e
consertos de pontes, garantindo o direito de ir e vir dos moradores da zona rural e assim,
acalmando um pouco a atual situação. Disse que tirou uma cópia do projeto de iluminação
desta cidade, que envolve mais de vinte bairros desta cidade, lembrando que, desde 2007,
tem pleiteado junto ao Deputado Federal Vitor Sapienza um recurso no valor de cem mil
reais que foi perdido pela gestão anterior e, em 2009, a Emenda Parlamentar foi
reapresentada para o mesmo fim, porém, atendendo outras ruas, bastando apenas o
processo licitatório para o início das obras. Informou também que foi aprovada a Emenda
Parlamentar relativa à primeira fase para construção da Creche Municipal a ser implantada
no Distrito Nossa Senhora dos Remédios e o Sr. Prefeito Municipal já conseguiu recursos
para a segunda fase, somando um recurso no valor de duzentos e oitenta mil reais, graças
ao trabalho do Prefeito Adilson junto ao Deputado Estadual Vitor Sapienza. Também
informou que foi aprovada uma Emenda para recapeamento das Ruas Expedicionário Abílio
dos Passos e São José, que deverá ser liberada ainda neste semestre, acreditando que sua
contribuição junto aos Deputados do seu partido, vem ajudar o município, assim como os
Nobres Pares vêm fazendo. Por fim, esclareceu que muitas obras não ficarão para o último
ano de mandato, mas, enfatizou que, quanto mais realizado trabalho, mais ganha
credibilidade junto à Assembléia Legislativa para conseguir novas emendas que colaboram
com a Administração Municipal e ajuda na melhoria do município. Usando da palavra como
Líder de Bancada (PR), o VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA disse que, muitas vezes,
pode-se alegar falta de recursos, mas, quando os Vereadores trabalham para buscar
recursos, enfrentam situações constrangedoras. Como exemplo, leu um e-mail que recebeu
do Gabinete de um Deputado, informando que consta uma pendência no Ministério da
Saúde, referente a uma Emenda Parlamentar, no valor de duzentos mil reais, para
construção de uma Unidade de Atenção Especializada, segundo informações daquele
Ministério, já é a quarta análise no processo de arquitetura, portanto, registra a necessidade
de observar o que aquele Ministério solicita. O orador disse que dispõe de todas
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documentações que comprovam a sua luta para um novo Centro de Fisioterapia neste
município e, embora já tenha enviado ofícios ao Sr. Prefeito Municipal e Secretária
Municipal de Saúde e tendo telefonado várias vezes, lamenta tratar-se da quarta análise do
projeto. Concluiu pelo documento, que são exigências mínimas que o setor municipal
competente não cumpre, enquanto se fala de falta de verba, de pobreza, de falta de
recursos e outros. Ressaltou que isto deixa transparecer que, quando os recursos são
liberados por deputados que não compõem a base do Sr. Prefeito Municipal, deixa-se de
lado, porém outros Vereadores fazem o mesmo trabalho do orador que o antecedeu mas
não há resultados. Citou como exemplo, o recurso no valor de duzentos e noventa mil reais
para pavimentação, que, até o momento, sequer a primeira rua foi concluída, entretanto, já
foram feitas quatro análises no projeto do Centro de Fisioterapia e tmabém não foi
concluído. Diante desta situação, o orador disse que não pode reclamar a falta de recurso,
haja vista que os projetos estão sendo encaminhados, aprovados e os recursos
empenhados; falta apenas à Administração Municipal cumprir a parte que lhe cabe.
Questionou então, quem escolheu os assessores; já que não foram os munícipes nem os
Vereadores, mas eles estão no cargo apesar da obra de asfaltamento que deveria ser
concluída e ainda não foi. Há um pacote de obras, inclusive, em breve, será liberada uma
verba no valor de trezentos mil reais para pavimentação, mas, o Deputado que apresenta a
Emenda Parlamentar precisa confiar que a documentação será enviada corretamente, quer
que seu recurso seja liberado para também mostrar seu trabalho em prol de Salesópolis.
Concluiu que os Vereadores buscam recursos e se empenham, mas, não depende deles as
questões básicas para aprolvação dos projetos, por isso que, ao falar da necessidade de
saber o que está acontecendo, é porque, no início do ano, falaram que havia cinqüenta
convênios da gestão anterior que estavam sendo devolvidos, portanto, aguarda o que
acontecerá quando isso foir levado ao Ministério Público e as responsabilidades atribuídas.
Enfatizou que pediu, oficialmente, a substituição do recurso da quadra esportiva do Bairro
Fartura, porque foi informado que o local estava embargado, mas, o documento
comprobatório não lhe foi enviado. Finalizou declarando-se chateado por ter que usar a
tribuna, como Líder do seu Partido, para falar que um projeto voltou quatro vezes para
acertos. Não havendo mais oradores inscritos, O SR. PRESIDENTE convocou os membros
da Mesa Diretora, para uma reunião em que serão tratados assuntos internos, na próxima
sexta-feira, às quatorze horas, nesta Casa de Leis, solicitando à direção deste Legislativo
comunicar o Ver. Paulo – Vice-Presidente acerca desta convocação. Em seguida, destacou
e parabenizou a direção desta Casa de Leis, seus assessores jurídico e contábil, além dos
Vereadores que integram a Comissão Especial para Reforma da Lei Orgânica do Município.
Informou que esta comissão se reúne todas as segundas-feiras, às quatorze horas, tendo
como seu Presidente - o Ver. Claudinei José de Oliveira, como Relator o Ver. Sebastião e,
como Membros os Vers. Vanderlon e Deise, além de contar com a participação de
servidores do Poder Executivo. Solicitou aos presentes, bem como aos internautas, que
participem,
enviando
sugestões
via
site
desta
Câmara
Municipal
–
www.camarasalesopolis.sp.gov.br, ou protocolando-as na Secretaria Administrativa, que
serão encaminhadas para análise da referida comissão. Por fim, ressaltou a importância de
atualizar a Constituição Municipal, reiterando os elogios aos Vereadores que encampam
este trabalho e demais integrantes pelo belíssimo trabalho que estão desenvolvendo. 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 26 de Abril de 2010.
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