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ATA DA 10ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 03 de Maio de 2010 - 2º Período da 15ª Legislatura. Aos três
dias do mês de Maio do ano dois mil e dez, no edifício sede deste Poder Legislativo,
realizou-se a Décima 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 eximiu-se da votação. Ato contínuo, o Sr. Presidente
submeteu a ata à discussão e votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade, sem
preceder manifestação. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretário que
procedesse a leitura das matérias do EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus
respectivos despachos: MENSAGEM Nº 1087 do Poder Executivo, encaminhando o
PROJETO DE LEI Nº 013/10 (Dispõe sobre autorização para a Prefeitura Municipal a
receber recursos oriundos da Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo e dá
outras providências) – desp.: Aguarde-se os Pareceres das comissões permanentes;
PROJETO DE LEI Nº 012/10 (Disciplina o reconhecimento de Utilidade Pública Municipal
de Entidades Civis sem fins lucrativos no Município da Estância Turística de Salesópolis 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: 049 – Informar quais são os motivos da
paralisação da obra de ampliação do Posto de Saúde do Distrito dos Remédios, dos Vers.
Angelino Rodrigues e Sérgio Aparecido Feliciano de Sá; 050 – Enviar o Cronograma da
Secretaria de Obras, constando o serviço que será realizado na Estrada da Barra e a data
em que será iniciado, do Ver. Claudinei José de Oliveira; 051 – Informar quais itens das
Cláusulas Segunda e Terceira do Convênio Mananciais Nº 005 já foram cumpridas,
justificar os itens não cumpridos e as medidas adotadas pela Administração Municipal, dos
Vers. Pedro da Fonseca e Claudinei José de Oliveira; 052 – Enviar cópia da ata da reunião
do COMTUR que aprovou a aplicação do recurso do DADE na reforma e demais
benfeitorias da Praça da Matriz, na implantação de pontos de ônibus e obras na viela
localizada acima do muro de arrimo da Vila Henrique e informar quem são os
representantes legais do COMTUR e seus respectivos órgãos de representação, enviando
documento comprobatório, e se houve alteração no projeto da obra, já encaminhado a este
subscritor, em caso positivo, quais as alterações, do Ver. Claudinei José de Oliveira –
desps.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:
120 – Determinar ao Setor de Obras, cascalhar a Estrada dos Mirandas, que dá acesso à
Torre, bem como patrolar o pátio onde está instalado referido equipamento, dos Vers.
Angelino Rodrigues e Sérgio Aparecido Feliciano de Sá; 121 – Determinar ao setor
competente, realizar a limpeza no terreno localizado na altura do Nº 128 da Rua São João,
Distrito dos Remédios e, posteriormente, notificar o proprietário e determinar-lhe o
ressarcimento aos cofres públicos; 122 – Determinar ao setor competente, realizar a troca
das vigas de madeira de duas pontes localizadas no Km 6 da Estrada de Campos, Bairro
Itaguassu; 123 – Determinar ao setor competente, realizar as obras necessárias à
canalização das águas pluviais que empoçam na Praça Antonio de Souza Prado, Distrito
dos Remédios, e adentram o quintal da propriedade Nº 98, localizada naqueles arredores,
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todas dos Vers. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá e Angelino Rodrigues; 124 – Viabilizar,
antes do término da obra da Quadra Esportiva do Bairro Totozinho Cardoso, a colocação de
uma rede na parte superior, evitando que a bola saia daquele espaço; 125 – Interceder junto
à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a colocação de uma luminária no
Km. 6 da Estrada do Bairro Ribeirão do Pote, em frente ao sítio do Sr. Soares, altura do Nº
558; 126 – Determinar ao setor competente, roçar as margens da Estrada da Usina até a
Igreja de São Roque, no Bairro Tietê Acima, todas do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes –
desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente; PARECER CFO Nº 16/10 referente ao
Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Salesópolis, relativo ao mês de Março/10 –
desp.: Aguarde-se o Parecer Prévio do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
para então emitir o parecer final e conclusivo; COMUNICADOS sobre a liberação de
recursos: do Ministério da Saúde: no valor de R$ 2.822,71 – Pagamento de Teto Financeiro
de Vigilância em Saúde – TFVS (EX-TFECD) – competente ao Mês 03/2010; da Câmara
dos Deputados: no valor de R$ 415.548,28 – Recursos do Orçamento da União pagos ao
Município – competente ao Mês 03/2010 – desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada
a leitura, o Sr. Presidente concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER.
PEDRO DA FONSECA iniciou justificando oralmente seu Requerimento Nº 51,
esclarecendo que o Convênio de Mananciais dispõe, em uma de suas cláusulas, sobre a
instalação de receptores de materiais recicláveis e não recicláveis em áreas urbanas de
maior aglomeração no município. Disse que este é apenas um dos itens que cabe ao
município, aliado a outros, como coleta e transporte do lixo, providenciar acesso do serviço
de coleta de lixo e limpeza pública em geral, remoção de resíduos sólidos nas margens dos
córregos, entre outros que visam a proteção dos mananciais. Diante da importância deste
convênio para a qualidade ambiental deste município, finalizou dizendo que questiona,
junto com o Nobre Colega Claudinei,
os itens cumpridos e não cumpridos pela
Administração Municipal e as medidas adotadas para seu cumprimento. O VER. ANGELINO
RODRIGUES reportou-se à sua Indicação Nº 120, dizendo que visitou aquele ponto turístico
com um colega, quando ouviu muitas reclamações sobre as más condições da estrada e,
chegando no local, conhecido por “Mirante”, não foi possível fotografar a cidade em face da
altura do mato no local. Disse esperar que o Sr. Prefeito receba esta proposição e determine
o patrolamento do morro, seguido de cascalhamento, além de realizar a limpeza no local
que, se for freqüentado por turistas, envergonhará todos desta cidade. Em seguida, referiuse ao seu Requerimento Nº 49, dizendo que as obras de ampliação do Posto de Saúde
iniciaram bem, contudo, há mais de trinta dias está paralisada, gerando questionamentos
populares sobre os motivos, que pode ser falta de verba ou abandono pela empresa
responsável. Concluiu dizendo que há muito material encostado, além de grande sujeira em
volta da obra daquele Posto de Saúde, onde, todos os dias, há várias pessoas
freqüentando e reclamando a retomada dos serviços. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE
OLIVEIRA justificou oralmente seu Requerimento Nº 52, acrescentando que recebeu, no
ano passado, uma cópia do projeto que seria realizado com os recursos do DADE –
Departamento de Apoio e Desenvolvimento das Estâncias, mas, segundo informações,
referido projeto recebeu alterações que não foram enviadas a esta Casa de Leis, portanto,
para conhecer a real aplicação do recurso, no valor de setecentos e setenta e um mil reais,
apresenta esta proposição. Reportando-se ao Requerimento Nº 51, que assinou juntamente
com o Nobre Colega Pedro, lembrou que, no final de 2008, o ex-prefeito assinou um
convênio com a Secretaria Estadual de Saneamento, viabilizando a aquisição de caminhões
de lixo, máquinas e outros, mas, para efetivar o convênio é necessário que o Município
cumpra algumas metas, motivo pelo qual apresentaram este requerimento a fim de

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SALESÓPOLIS
Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - Salesópolis/SP
CEP: 08970-000 - Tel\Fax: (011) 4696-1333/1716/1731
Site www.camarasalesopolis.sp.gov.br Email: cmsalesopolis@uol.com.br
continuação da Ata da 10ª Sessão Ordinária, realizada em 03 de Maio de 2010

FL. 3

conhecer a situação. Lembrou ainda que acompanha referido convênio porque ambos
autores da proposição, juntamente com o Nobre Colega Paulo, integram a Comissão de
Recursos Naturais e Meio Ambiente desta Casa de Leis. Ato contínuo, justificou oralmente
seu Requerimento Nº 50, esclarecendo que o apresentou, atendendo um abaixo-assinado
que recebeu dos moradores do Bairro da Barra, solicitando melhorias na estrada e, embora
acredite que as máquinas ainda estejam trabalhando no Bairro do Padre José, espera que
atenda os solicitantes quando fizer o contorno, já que não tem um cronograma definido. Por
fim, referiu-se ao Requerimento Nº 49 dos Nobres Colegas Angelino e Sérgio Feliciano,
dizendo que, toda vez que os Vereadores comentam alguma obra na tribuna deste
Legislativo, no dia seguinte, a obra é paralisada, citando exemplos como a obra da Quadra
Esportiva do Bairro Totozinho Cardoso e da Fonte Luminosa, assim como comentaram
sobre a do Posto de Saúde do Distrito dos Remédios. Contudo, lembrou que, para paralisar
uma obra, a Prefeitura Municipal deveria encaminhar documento a esta Casa de Leis,
justificando os motivos e o tempo da paralisação. Dirigindo-se ao Sr. Presidente, enfatizou a
necessidade de verificar estes casos e adotar providências, haja vista que, algumas obras,
como de pavimentação de ruas, que deveriam durar apenas três meses, estão demorando
de oito a nove meses, sob a alegação de que há problemas no convênio ou que o recurso
não foi depositado, contudo, quer saber se o Setor de Convênios está tomando as medidas
que lhe cabe, como por exemplo a exposição das planilhas e prestação de contas, motivo
das constantes reclamações que os Vereadores do Distrito dos Remédios e da área central
desta cidade têm recebido.
O VER.
VANDERLON OLIVEIRA GOMES, também
reportando-se ao Requerimento Nº 49 dos Nobres Pares Angelino e Sérgio Feliciano, disse
que a obra do Posto de Saúde do Distrito dos Remédios não é a única paralisada, conforme
listou o orador que o antecedeu, mas, o grave problema está na falta de informações à
Câmara Municipal, para que seus Vereadores possam manter a população informada
quando questionados, o que evitaria a elaboração do citado requerimento com tais
questionamentos. Ressaltou ainda que toda obra paralisada por mais de trinta dias, deve
ser comunicada encaminhada à Câmara Municipal para aprovação, demonstrando a total
falta de respeito com este Legislativo que tem como função fiscalizar e manter a população
informada dos atos públicos. Prosseguindo, justificou oralmente sua Indicação Nº 124,
acrescentando que há um problema grave entre os usuários da Quadra Esportiva e os
vizinhos, face à constância de bolas que caem nos seus quintais, transtornos que podem
ser evitados com o atendimento da rede solicitada, que o orador acredita, seja simples e de
baixo custo. Quanto à Indicação Nº 126, comentou que a estrada está se fechando,
contudo, é utilizada por munícipes e vários ônibus de turismo com destino à Usina Parque,
sendo ainda o único acesso aos moradores do Bairro da Pedra Branca e Tietê Acima,
portanto, a roçada solicitada visa garantir segurança a estes usuários, bem como aos
usuários do transporte escolar. O VER. SÉRGIO APARECIDO FELICIANO DE SÁ
justificou oralmente sua Indicação Nº 122, lembrando que este mesmo pedido já foi
apresentado no ano passado, quando fizeram uma “gambiarra”, mas o problema não foi
resolvido, expondo os usuários da ponte à risco. Informou que as vigas estão disponíveis na
Barragem de Ponte Nova, demonstrando que o serviço depende de boa vontade, e que
não foi realizado por descaso com os Vereadores ou com a própria população. Questionou
se esperam acontecer algum acidente, que será pior para a Administração Municipal, para
depois atender. Também justificou sua Indicação Nº 123, repetindo pedido de mesmo teor
apresentado no ano passado e não atendido, embora prometido pelo então Secretário de
Obras – Sr. Yolando. Lamentou os transtornos causados aos moradores e reitera o pedido
ao atual Secretário de Obras, esperando que visite o local e veja a melhor alternativa, não
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apenas prometendo solução para deixar o povo esperando. Comentou por fim que, quando
realizadas as obras de asfaltamento no local, estava prevista a colocação de tubulação no
local, para desviar as águas para a Rua São João ou Ferdinando Jungers, mas, ficou tudo
somente na conversa, sem providências. Não havendo mais oradores inscritos, nem
matéria a ser apreciada na presente Ordem do Dia, o Sr. Presidente CONVOCOU todos os
Vereadores para uma Sessão Extraordinária, a realizar-se no próximo dia seis de maio,
quinta-feira, às oito horas, a fim de deliberar o PROJETO DE LEI Nº 013/10 (Dispõe sobre
autorização para a Prefeitura Municipal a receber recursos oriundos da Secretaria de
Desenvolvimento do Estado de São Paulo e dá outras providências), de autoria do Poder
Executivo. Em seguida, passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL e, conforme livro de
inscrição, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. PEDRO DA FONSECA
iniciou parabenizando todos os trabalhadores, pela passagem do Dia do Trabalho, no último
dia primeiro, destacando todos que já passaram por esta Casa de Leis e pela Prefeitura
Municipal, e aqueles que têm feito muito por este município. Finalizou com a leitura de uma
mensagem publicada no Jornal “A Semana”, período de um a sete de maio, intitulada - Dia
do Trabalho, conforme transcrita: “O Dia do Trabalho foi criado em 1889, por um Congresso
Socialista realizado em Paris, A data foi escolhida em homenagem à greve geral, que
aconteceu em primeiro de maio de 1886, em Chicago, o principal centro industrial dos
Estados Unidos naquela época. Milhares de trabalhadores foram às ruas para protestar
contra as condições de trabalho desumanas a que eram submetidos e exigir a redução da
jornada de trabalho de treze para oito horas diárias. Naquele dia, manifestações, passeatas,
piquetes e discursos movimentaram a cidade, Mas a repressão ao movimento foi dura,
houve prisões, feridos e até mesmo mortos nos confrontos entre os operários e a polícia.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de pessoas
desempregadas em janeiro nas seis maiores regiões metropolitanas do País, nas quais é
medido o índice, era de um milhão e setecentos mil, quase noventa e cinco mil mais que em
dezembro de 2009. Em decorrência destes números, é possível avaliar quanto o Brasil
ainda é carente de políticas públicas que tirem as pessoas da informalidade, que lhes dê
um emprego digno. O empresariado, por sua vez, é refém de um sistema tributário que lhe
rouba soma alta em impostos sobre o que produz e, também, é obrigado a deixar para o
governo quase que o dobro do valor pago ao funcionário devidamente registrado, também
muitas vezes fica de mãos atadas, trabalha no limite por não suportar mais funcionários
economicamente falando. Claro que muitas conquistas foram feitas. A empregada
doméstica, por exemplo, já tem seus direitos reconhecidos perante a lei. O recém-crido MEI
(Microempreendedor Individual) também está tirando muita gente da informalidade. Mas
estamos ainda longe de acertar o passo neste assunto, afinal o trabalho dignifica o home,
gera riquezas para o País e nos faz cidadãos de verdade!”. O VER. ANGELINO
RODRIGUES comentou que, nesta semana, foi chamado por um mutirão de pessoas, nas
proximidades da Padaria, que fica às margens da Rodovia SP-88, juntamente com o Nobre
Colega Sérgio Feliciano e a Subprefeita do Distrito dos Remédios – Sra. Débora, e foram
questionados sobre a veracidade da informação de um Engenheiro do DER, de que seria
construída uma mureta próximo àquele ponto comercial, para impedir o acesso de veículos
à área central do Distrito por aquela rua, restando-lhes como alternativa a Rua São João.
Comentou que, naquela manifestação popular, foram colocadas as possibilidades de fechar
a Padaria, contudo, lembraram que o Posto de Combustível que funcionava no terreno
vizinho foi fechado assim como o Posto Bancário foi transferido daqueles arredores,
portanto, esta medida seria de extremo prejuízo aliado à estas. O orador disse que, no
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mesmo momento, ligou para o Prefeito Adilson que foi até o local para apaziguar a situação,
já que havia comentários de que até mesmo o transporte coletivo não passaria mais pelo
Bairro Bragança, deixando aqueles moradores também chateados. Reportando-se à falta de
ambulância na cidade, disse que toda população do Distrito dos Remédios e bairros
adjacentes é atendida apenas por uma viatura, necessitando de, pelo menos, duas ou três.
Comentou que, nesta semana, só ele, teve que fazer três viagens do Distrito dos Remédios
até a Santa Casa local, além do Nobre Colega Sérgio Feliciano que se viu obrigado a
transportar um casal de idosos para São Paulo, por falta de ambulância. Dirigindo-se aos
Nobres Colegas, pediu para que se empenhem junto aos seus Partidos e Deputados, unam
forças, para conseguirem mais ambulâncias para atender a Santa Casa local, evitando que
o Distrito dos Remédios fique totalmente desamparado, especialmente, se não estiverem
ambos Vereadores para socorrerem a população, onde muitos sequer dispõem de recursos
para aquisição de medicamentos, o que teve que fazer recentemente. Por fim, disse que
registrava seu desabafo, esperando que o Sr. Presidente também interceda junto ao Sr.
Prefeito Municipal para que tome providências, a fim de adquirir nova ambulância para
atender a população. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA iniciou declarando notar que
as coisas começam a complicar quando pessoas, como o Nobre Colega Angelino
Rodrigues, usam a tribuna para fazer um desabafo. Disse que ele já é acostumado a falar,
criticar e cobrar, outros são mais tranqüilos, dão tempo ao tempo, mas, quando estes
últimos sentem que ultrapassou o limite da espera e vem o desabafo é porque as coisas
estão se complicando mesmo. Não adianta ter praças ao custo de setecentos e setenta e
um mil reais, se não dispõem de uma ambulância para transportar pacientes. Com relação
à Área de Saúde, quando comentou sobre a Santa Casa local, há duas sessões atrás,
recebeu algumas críticas por parte das pessoas que estão à frente dessa área, contudo,
prefere a crítica a ser omisso. Esclareceu que, quando falou sobre a dívida da Santa Casa,
disse com conhecimento, porque o Nobre Par Vanderlon, esteve numa reunião da Área de
Saúde, onde o valor da dívida, no total de um milhão setecentos e quatorze mil reais, foi
divulgado. Muito embora o Provedor da Santa Casa seja uma pessoa simples, esteja com
muita vontade de desenvolver seu trabalho, deveria munir-se de um Plano de Trabalho e
Metas que se pretende alcançar. Com isto definido, os Vereadores poderão correr atrás do
que realmente a entidade necessita para atingir sua meta: se uma ambulância, um centro
cirúrgico ou até um novo prédio. Disse que as reclamações aumentam, mas, quando ele
(orador) comenta acerca da dívida, constante em documento da própria Santa Casa, o
tacham de crítico. Questionou como poderá ir até um Deputado ou no Palácio do Governo
pedir alguma coisa, sem um Plano de Trabalho, utilizando apenas a informação que tem em
mãos, que é o valor da dívida. Acrescentou ainda que, na sua opinião, referido documento
não deveria ser encaminhado apenas ao Vereador, mas, tão logo o novo Provedor assumiu,
deveria publicá-lo na imprensa ou rádio local, deixando ao culpado, se é que tem,
responder pelo erro, entretanto, não o fez ainda. Disse que todos têm obrigação de
colaborar com a Santa Casa, já que todos precisam dela, pois é lá que todos vão ao
sentirem a primeira dor, portanto, se falta ambulância, é necessário resolver, porque esta é
uma necessidade básica. Enfatizou que, tão logo a Provedoria apresente um Plano de
Trabalho, ele e, certamente, outros Vereadores se unirão para ajudar, buscando apoio
junto aos Deputados Estaduais ou Federais. Com relação aos buracos nas ruas da cidade,
disse que a Empresa S/A Paulista, responsável pelas obras da Rodovia SP-88, criou um
pátio bem montado e vem trabalhando próximo a esta cidade, portanto, acredita que, se
esta Casa unir-se ao Poder Executivo e buscarem apoio junto ao Governo do Estado, nada
impedirá que ela colabore para, pelo menos, tapar os buracos maiores, dos quais não há
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mais como desviar. O orador disse que conversará com os demais membros da Comissão
de Recursos Naturais e Meio Ambiente deste Legislativo, para obter maiores informações
acerca das máquinas adquiridas pela atual gestão, através do CIPAS – Consórcio
Intermunicipal para Aterro Sanitário, firmado entre este e o município vizinho de Biritiba
Mirim, cujo aterro daquela cidade está inoperante por falta de licença. Acrescentou a
necessidade de averiguar se estão paralisadas ou trabalhando para ambos municípios, se
são novas ou usadas, quanto custaram, entre outros dados, a fim de evitar que sejam objeto
de roubo ou de outras ocorrências. Por fim, reportou-se à sinalização do trânsito, assunto
também já debatido pelos Nobres Pares Sebastião, Vanderlon e Deise, enfatizando a
situação insuportável diante da falta de sinalização, tanto que foi citado nesta data, o caos
na Estrada da Usina, utilizada por caminhões e ônibus de turismo, onde, não sendo
atendidos os pedidos de limpeza, roçada das margens, lombadas e outros, prevê
problemas sérios, que exigirão a tomada de medidas mais drásticas, alertando que, uma
vida, depois de perdida, não volta mais. Parabenizou todos os trabalhadores do município,
destacando os funcionários da Prefeitura Municipal que, mesmo com dificuldades, vêm
tentando realizar seus serviços, embora chateados por uns serem reconhecidos e outros
não, ainda sem Plano de Carreira. Também citou os trabalhadores rurais e os funcionários
deste Legislativo, sugerindo comemorar, mas que também sirva para repensar tudo o que
vem acontecendo. Finalizou registrando sua chateação por saber que o Concurso Público
Municipal será realizado no próximo domingo, Dia das Mães, lamentou que o ano tem 365
dias, portanto, acredita que, quem marcou o concurso para este dia, não tenha mãe, pois,
se tivesse, não o teria marcado para este dia. A VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA
DUQUE concordou com as palavras do Nobre Par Claudinei sobre a necessidade de união
dos Vereadores em prol da saúde e, enquanto membro da Comissão de Saúde desta Casa
de Leis, juntamente com os Nobres Colegas Vanderlon – Presidente e Paulo – Secretário,
esteve na Santa Casa local verificando o que estava acontecendo com as tomografias.
Esclareceu que, conforme lhe disse a Enfermeira-Chefe daquele hospital, as tomografias
são realizadas em hospitais da região e entregues sem laudo aos pacientes, mas, como o
médico que o solicitou não é especialista, não pode diagnosticar o problema. Diante deste
fato, referida tomografia é devolvida ao local de origem para voltar acompanhada de laudo.
Acrescentou que, segundo aquela enfermeira, o procedimento correto seria, após a
tomografia e no mesmo local que a realizou, o paciente dirigir-se a um neurologista para
emitir o laudo, ou ainda, o médico plantonista da Santa Casa que solicitou a tomografia,
após recebê-la, encaminhar o paciente, com sua tomografia, à Dra. Vânia – Neurologista,
que atende todas as segundas-feiras, naquele mesmo hospital. A oradora disse que
questionou como acontece num caso de acidente, em que é necessário o laudo da
tomografia, em dia diverso ao atendimento da Neurologista, sendo informada que “este é
outro caso”. Prosseguindo, enfatizou que a Comissão de Saúde desta Casa de Leis deve
estar sempre ciente do que vem acontecendo, verificando em que pode ajudar e passando
para os demais Vereadores para que também ajudem. Comentou que já solicitou as
informações e procedimentos por escrito, evitando os comentários de uns contra outros.
Reportando-se ao atendimento da Telefônica, relatou que dispõe de uma linha fixa há dez
anos e o pagamento é realizado através de débito automático, contudo, na semana
passada, estava inoperante. Ao contatar a empresa para saber os motivos, já que em sua
família há idosos e crianças e, enquanto Vereadora recebe muitas ligações, se surpreendeu
ao ser informada que foi pedido o corte de sua linha no dia dezesseis de abril; estranhando
o fato, solicitou informações acerca do solicitante, quando lhe solicitaram o envio de
requerimento. Embora tenha enviado o documento solicitado, até esta data, sua linha
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continua inoperante, portanto, dirigiu-se ao Sr. Presidente solicitando reunião com
representantes daquela empresa, para evitar que outros munícipes passem pela mesma
situação, já que muitos reclamam os problemas na internet, no celular e até no telefone fixo,
cujas linhas são cortadas, mesmo com o pagamento feito, demonstrando descaso ao
cliente. Quanto às lombadas, mais uma vez, frisou sua previsão de que acontecerá alguma
coisa, já que há necessidade de lombadas em toda cidade, não apenas na citada Estrada
da Usina. Acrescentou ainda que, além de não ter lombadas, há buracos por todos os
lados, considerando tal situação vergonhosa. Enfatizou então, que há apenas duas opções:
trafegar por buracos ou por montes que desconhece se são lombadas sem pintura ou lixo
acumulado. Novamente, reportou-se à situação do transporte, esperando tenha sido
agendada a reunião solicitada, várias vezes, na tribuna desta Casa de Leis, com a EMTU,
para resolver os problemas apresentados pelos usuários. Disse que solicitará uma
fiscalização e medidas da Secretaria de Agricultura ou do Setor de Zoonose, com relação à
grande quantidade de formigas em um grande formigueiro, na calçada da Avenida
Professor Adhemar Bolina, proximidades da casa do ex-Prefeito Feital. Disse que a
situação é vergonhosa e necessita de urgente providência porque o formigueiro tomou conta
do local, acrescentando que quase não há calçada para fazer caminhada e o pouco que tem
ainda é tomada por formigueiro. Por fim, também parabenizou todos os funcionários e
trabalhadores presentes e demais, lembrando que todo brasileiro, por mais que sofra neste
Município ou no País não deixa de pensar em dias melhores para o futuro. O VER. PAULO
AROUCA SOBREIRA disse que parabenizar o Dia do Trabalho é uma obrigação, contudo, a
classe trabalhadora do município e do País inteiro não está satisfeita, haja vista que todo
aquele que desempenha sua função, cumpre seu horário, na maioria das vezes, não tem o
reconhecimento necessário, por isso, parabeniza todo aquele que tenta e sacrifica-se. Disse
que as entidades, empresas e autarquias deveriam rever o tratamento dispensado ao
empregado, pois todos merecem respeito, e enfatizou que não parabeniza o dia, nem a
classe patronal, mas o trabalhador. Reportando-se ao trailler odontológico, disse que
solicitará à Secretaria Municipal de Saúde, enviar a esta Casa de Leis, um cronograma de
atendimento. Acrescentou que o veículo não foi adquirido para ficar parado, mas, passou
um ano e quatro meses, e nada foi feito, portanto, espera que os agentes de saúde se
empenhem junto à Secretaria de Educação e elaborem um cronograma para o atendimento
nas escolas rurais ou em associações de bairro, a fim de abranger crianças que ainda não
estão em idade escolar, em um programa de prevenção. Acrescentando à manifestação da
oradora que o antecedeu, sobre os exames de tomografia, disse que bastaria o médico
solicitar referido exame com laudo, pois se não expedir desta forma, não receberá o laudo.
Disse saber de pacientes que espera há três ou quatro meses pelo agendamento de um
exame porque o custo é alto e o sistema de saúde do País não supre as necessidades,
tanto que falta investimento, leito, atendimento, profissional e médico. Lamenta que, na
mídia, mostra-se tudo o que há de errado, ou seja, pessoas esperando no corredor e
morrendo em todo lugar do País, o que dificulta a vida do trabalhador que sofre quando
trabalha, quando precisa do sistema médico e sofrerá quando da aposentadoria. Ressaltou
que é difícil sobreviver neste País, onde o investimento na área de saúde não atinge dez por
cento do necessário, portanto, deve-se buscar alternativas. Lembrou que esta é a hora de
cobrar dos políticos, por tratar-se de um ano eleitoral, mas, que todos devem continuar
reivindicando durante os quatro anos de governo, este é um dever de todos. Por fim, pediu
para intensificar a Campanha Contra a Dengue, alertando que, conforme a mídia, o
problema está se alastrando pelo litoral e atingindo todos os lugares, portanto, a prevenção
é fundamental e, finalizando, disse que, embora Salesópolis não conte com aquele carro de
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fumaça, deve utilizar-se do trabalho dos Agentes Sanitários, retomando as visitas e
cobrando as medidas preventivas. O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES comentou
que, na última terça-feira, após muita dificuldade, conseguiu atender o Presidente da
Associação do Bairro Ribeirão do Pote intercedendo junto ao Sr. Prefeito Municipal e
agendando uma reunião para que fossem expostas as reivindicações do bairro. Disse que
entre elas está a situação das estradas e do transporte, este último que foi prometido para
os moradores da zona rural. O orador espera que o Prefeito Adilson, que prometeu
trabalhar pelo fortalecimento das entidades, encontre tempo para atender um presidente de
entidade, em uma reunião, pois esse também é cobrado pelos associados. Comentou que
esteve com os moradores do Bairro Tietê Acima, quando foi cobrado de algumas medidas
que já solicitaram. Enfatizou que o Estado impõe algumas decisões e todos são muito
passivos ao aceitar, tanto que os Vereadores “brigaram” por algumas alterações no
acostamento das obras realizadas na Rodovia SP-88 e nada aconteceu, permanecendo o
problema. Retomando sobre os moradores do Bairro Tietê Acima, disse que, após as
chuvas, o nível da água subiu demais, deixando-os ilhados e obrigados a dar uma volta por
outro caminho, aumentando o percurso em oito quilômetros, agravando ainda mais os
problemas sociais e econômicos daquela população, enquanto que o Estado, que lucra com
a água fornecida por esta cidade, nada faz para socorrer estas famílias. Solicitou que seja
agendada uma reunião com a Sabesp, a fim de cobrar a elaboração de um projeto para
atender aquela comunidade e a do Bairro da Pedra Branca, além dos turistas que se
destinam ao Pinheirinho, todos, atualmente, enfrentando também inúmeros buracos na
estrada que tem suas margens sujas. Por fim, requereu aos demais Pares que se unam e,
em parceria com a Prefeitura Municipal, consigam algum projeto para uma ponte definitiva
para o Aterrado ou ainda, provisoriamente, disponibilize um barco para amenizar a travessia
daqueles moradores que enfrentam dificuldades. Relatou que, em visita à algumas escolas
rurais, constatou que a escola do Bairro Pico Agudo, em breve, será disponibilizada para
índio, de tanto mato que a envolve, problema que seria resolvido com uma simples roçada.
Lembrou que, no ano passado, já apresentou pedido para adequar o local onde os alunos
fazem suas refeições, solicitou manutenção da parte hidráulica, mas, nada foi
atendido,questionando, já que abriram a escola, por que não garantem as mínimas
condições à comunidade escolar. Disse que, na próxima semana, exporia as fotos da escola
na sessão desta Casa de Leis, comprovando a situação, porque no pátio da unidade já
mataram uma cobra, lamentando que, embora a Secretaria de Educação é a que dispõe de
maior recurso, é também a que apresenta maiores dificuldades no atendimento à
população. Com relação aos serviços de telefonia, disse que vários comerciantes o
contataram sobre a queda de sistema, ocorrida nesta data, preocupando todos que não
conseguiam fazer o pagamento dos seus boletos, o que acarretaria em juros, portanto, a
reunião solicitada pela Nobre Colega Deise, será importante para discutir estes problemas,
portanto, já garante sua presença a fim de trazer as reivindicações populares. O VER.
SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR, reportando-se à Santa Casa local, disse
reconhecer que, quando se trata de saúde, tudo o que é investido não é suficiente. Conhece
os problemas da entidade, mas também concorda que precisa maior transparência acerca
dos investimentos, haja vista que o município repassa recurso mensalmente para o Pronto
Socorro, portanto, junto da comissão desta Casa de Leis os Vereadores deverão verificar a
aplicação dos recursos para que consigam ajudar. Disse que tem muito a agradecer aos
Deputados Gondim e Vitor Sapienza que vêm colaborando com a Santa Casa local e, todos
os anos, apresentam emendas no orçamento do Estado, trazendo recursos para esta
cidade. Quanto ao transporte coletivo, o orador informou que, na semana passada, vários
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munícipes lhe expuseram a vergonha e transtorno que enfrentaram em uma van da EMTU.
Disseram que os motoristas abusam da velocidade e superlotam as vans que vieram para
resolver o problema de superlotação dos ônibus. Relataram que, uma van saiu de
Salesópolis com destino a Mogi das Cruzes e, quase chegando naquele destino, o motorista
recebeu uma mensagem via rádio, sobre fiscalização na estrada, devolveu parte do valor
da passagem e os fez descer na estrada, no ponto próximo à Empresa Klabin, onde
esperaram outro transporte coletivo; não bastasse isso, passaram dois ônibus da Empresa
Júlio Simões, que vinha de Salesópolis, e não pararam para aqueles usuários. Lamentou a
situação e questionou onde está o transporte coletivo que tem a obrigação de parar no
ponto de ônibus para atender os usuários, seja van ou ônibus. Disse que, toda vez que faz
reunião com a EMTU, seus representantes dizem que o problema será resolvido, contudo,
não acredita e já sugeriu aos usuários lesados que utilizem o 0800 ou Ouvidoria
denunciando a situação, para ver se resolve alguma coisa. Disse que, cada vez mais,
Salesópolis é prejudicada, lembrando que, enquanto Biritiba Mirim dispõe de linhas
especiais, Salesópolis tem dificuldade até para manter contato com a empresa responsável
pelo transporte intermunicipal, que não dá retorno às reivindicações, sendo, portanto,
necessária uma maior fiscalização. Comentou que tem recebido denúncias de motoristas
dirigindo sem a devida habilitação, abusando da velocidade, que não aceitam ticket nem
idosos, apenas usuários que pagam em dinheiro, questionando que tipo de transporte é
este que veio para ajudar a resolver os problemas que já existiam com os ônibus e criaram
mais. Disse que há muitas reclamações, de estudantes e trabalhadores usuários desse
transporte, acerca de superlotação, sempre nos mesmos horários, e que os próprios
funcionários da Empresa Júlio Simões se comunicam com as vans, solicitando agilizar a
saída e sair na frente pegando os passageiros, julgando a situação como uma “máfia” em
total prejuízo dos passageiros. Com relação às estradas rurais, o orador informou que o Sr.
Prefeito Municipal esteve em Brasília, pois, face ao Decreto de Emergência, aceito pelo
Estado, facilitou-se os contatos com os Deputados Federais para conseguir apoio da União.
Considerou muito importante que os transportadores de eucalipto que estão prejudicando as
estradas sejam nomeados e responsabilizados, porque a situação já é difícil dada a grande
extensão de estradas rurais, se não contar com ajuda do Estado, da União e dos munícipes
não será possível manter as estradas em condições para acesso à Santa Casa e Escolas,
por exemplo. Quanto aos problemas telefônicos desta data, o orador disse que também
tentou fazer contato com a Empresa de Telefonia, tomando conhecimento que houve furtos
de cabos telefônicos que provocaram a interrupção dos contatos, que foram restabelecidos
no período da tarde. Finalizando, disse que este tipo de roubo tem sido comum, é um
problema sério, contudo prejudica todos que, na atualidade, não vivem mais sem internet e
telefone. Não havendo mais oradores inscritos o SR. PRESIDENTE reiterou a data e horário
da sessão extraordinária e, dirigindo-se aos internautas, solicitou enviarem sugestões,
participando através do link no site oficial deste Legislativo, enfatizando a importância da
participação popular na Reformulação da Lei Orgânica do Município. 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 03 de Maio de 2010.
PRESIDENTE

:

1º SECRETÁRIO :

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SALESÓPOLIS
Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - Salesópolis/SP
CEP: 08970-000 - Tel\Fax: (011) 4696-1333/1716/1731
Site www.camarasalesopolis.sp.gov.br Email: cmsalesopolis@uol.com.br
continuação da Ata da 10ª Sessão Ordinária, realizada em 03 de Maio de 2010

FL. 10

2º SECRETÁRIO :
A Ata supra foi lida e ________________
realizada em 10 de Maio de 2010.

em Sessão Extraordinária,

