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ATA DA 12ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 17 de Maio de 2010 - 2º Período da 15ª Legislatura. Aos
dezessete dias do mês de Maio do ano dois mil e dez, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Décima Segunda 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 unanimidade. 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 do Poder Executivo Nº 1091/10, encaminhando o PROJETO DE
LEI Nº 017/10 (Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar Convênio com o Estado de
São Paulo através da Secretaria da Segurança Pública, objetivando a implantação de pátio
unificado para recolhimento de veículo, delegando competências estaduais previstas no
artigo 22 da Lei Federal Nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 e, dá outras providências) desp.: Aguarde-se os Pareceres das comissões competentes;
REQUERIMENTOS
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 062 – Informar em que situação se encontra a
Emenda Parlamentar conquistada através do Deputado Hélio Nishimoto, destinada à
construção de passeio público na via de acesso entre o Distrito do Remédio e Bairro
Bragança, inclusive, mencionando o valor exato dessa emenda e da obra, e a data prevista
para seu início, do Ver. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá; 064 – Informar se há projeto para
pavimentação na Rua Nicola Citrângulo, previsão de início dessa obra, e prazo para limpeza
do córrego, bem como se há possibilidade de canalizá-lo, visto sua localização muito
próxima à unidade escolar; 065 – Informar quais medidas foram ou estão sendo adotadas
pelas secretarias municipais competentes para extinção do grande e crescente número de
ratazanas que estão invadindo as residências desta cidade, quando iniciaram ou iniciarão, e
se há intenção de formar uma equipe para combater este problema; 066 –Informar quais
medidas foram adotadas com relação ao aparente aumento dos atos de vandalismo ao
patrimônio público, bem como enviar cópia dos Boletins de Ocorrência relativos aos danos
ao patrimônio público, de janeiro até o dia 17 de maio deste ano, todas do Ver. Claudinei
José de Oliveira, e 063/10 – Solicitando à Empresa Bandeirante Energias do Brasil,
informar se foi criado outro projeto ou programa para substituir o já encerrado Programa Luz
para Todos, do Governo Federal, em caso positivo, informar qual e os documentos exigidos
e, se houver, solicita ainda o envio dos panfletos explicativos, do Ver. Paulo Arouca
Sobreira; – desps.: Aprovados, encaminhe-se; MOÇÃO DE LOUVOR Nº 002/10 – Para o
Presidente da Associação dos Municípios do Alto Tietê (AMAT), Jorge Abissamra, Prefeito
do Município de Ferraz de Vasconcelos-SP, por levar para o Comitê de Bacia Hidrográfica
do Alto Tietê pedido para que os municípios detentores de mananciais de água da região
passem a receber da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
(SABESP), “royalties” pela exploração comercial de água potável para abastecimento de
cidades do Estado de São Paulo, do Ver. Pedro da Fonseca e outros – desp.: Aprovada,
encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 134 – Determinar à
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, fazer as obras necessárias no salão da Quadra
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de Esportes do Distrito dos Remédios, transformando-o em Sala de Ginástica, dos Vers.
Angelino Rodrigues e Sérgio Aparecido Feliciano de Sá; 135 – Determinar ao setor
competente, agendar mais dias para a coleta de lixo no Bairro dos Mirandas e Estrada São
João, que margeia a represa do Rio Paraitinga; 136 – Determinar aos setores competentes,
adotarem as medidas necessárias, com relação ao barranco prestes a cair na Rua Quatro,
Bairro dos Buenos, colocando em risco a casa e família do Sr. Leandro da Silva, ambas do
Ver. Pedro da Fonseca; 137 – Determinar o patrolamento e colocação de tubos na Estrada
da Aparecida, Ramal do Horácio, dos Vers. Paulo Arouca Sobreira e Sebastião Rodrigues
de Campos Júnior; 138 – Tomar as medidas necessárias visando a implantação de
iluminação pública no final da Rua Sebastião Soares Leite, esquina com a Rua 28 de
Fevereiro, bem como proceda um levantamento de todos os pontos escuros da cidade, a fim
de dotá-los de iluminação adequada para segurança da população, do Ver. Claudinei José
de Oliveira – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente; COMUNICADOS sobre a
liberação de recursos: do Ministério da Educação: nos valores de R$ 13.230,47 e R$
3.371,91 – referentes à 1ª Parcela do PNATE – competentes ao Mês 03/2010 – desps.:
Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, o Sr. Presidente concedeu a palavra
aos Nobres Edis inscritos. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA iniciou reportando-se ao
seu Requerimento Nº 63, acrescentando saber que existe um novo programa denominado
Universalização, contudo, o Posto de Atendimento da Empresa Bandeirante Energias do
Brasil, que não funciona todos os dias, não divulga o programa a tantos interessados.
Espera com esta proposição, sejam enviados ao Posto de Atendimento local os folhetos
explicativos acerca desse Programa Universalização, a fim de esclarecer os interessados.
Reportando-se ao atendimento propriamente dito que, atualmente, funciona apenas às
segundas, quartas e sextas-feiras, o orador disse que deveria funcionar todos os dias para
atender os moradores da zona rural que vêm à cidade para resolver seus problemas, seja
no banco ou na área de saúde e poderiam assim aproveitar para sanar suas dúvidas e
também resolverem problemas relativos àquela prestadora de serviço. Comentou que,
algumas pessoas, chegam a pagar até quarenta reais por um táxi, para vir à cidade,
portanto, tem que aproveitar para fazer tudo o que necessita. Sendo assim, espera que o
Posto de Atendimento disponibilize informações acerca do novo programa de iluminação e
que a própria Administração Municipal possa administrá-lo, contudo, espera que seja feita a
divulgação aos interessados. Em seguida, justificou oralmente a Indicação Nº 137 que
apresentou com o Nobre Par Sebastião, porque a máquina da Prefeitura Municipal fez um
serviço no trecho entre a Usina e o Aterrado, contudo, algumas estradas, como a Estrada
da Aparecida,
ainda necessitam do patrolamento e colocação de tubos. Embora
reconhecendo que o município enfrenta dificuldades, espera que esta estrada seja inclusa
no cronograma de obras para que estes serviços sejam realizados. O VER. CLAUDINEI
JOSÉ DE OLIVEIRA iniciou justificando seu Requerimento Nº 64, lembrando que, há algum
tempo, vem solicitando tais benfeitorias, contudo, no governo anterior, foram conquistados
recursos para a pavimentação da referida rua, mas, ainda não foi feito nada. Também
lembrou do seu Requerimento Nº 65, para extinção das ratazanas, o que acredita poderia
ser amenizado com a limpeza dos córregos. Informou que a reunião com a Secretária
Municipal de Saúde já está agendada, quando pretende discutir tais necessidades que,
acredita, devam ser alvo de atenção prioritária. Prosseguindo, justificou seu Requerimento
Nº 66, citando os vários atos de vandalismo na cidade, desde pichação no prédio da
Rodoviária Municipal até bancos quebrados em frente ao Posto de Saúde, acrescentando
que, quem zela pelo Patrimônio Público é a Administração Municipal, portanto, deveria ter
registrado Boletins de Ocorrência para inibir novos atos. Quanto à Indicação Nº 138,
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esclareceu que o ponto que se refere é próximo ao Centro Esportivo Municipal, onde muitos
jovens frequentam e, quando saem enfrentam escuridão, sendo necessário saírem em
grupo para garantir a segurança. Reportando-se à Indicação Nº 137, o orador disse que, no
ano passado, já apresentou pedido para patrolamento do Ramal do Horácio e não foi
atendido, esperando que, desta vez, os autores da proposição tenham mais sorte que ele.
Quanto ao Requerimento Nº 063 do Nobre Colega Paulo, acerca do Programa
Universalização da Empresa Bandeirante Energias do Brasil, o orador esclareceu que o
Programa Luz Para Todos acabou no ano passado, apesar do Governo Federal não ter
cumprido sua meta e repassado o valor total previsto para as empresas concessionárias de
energia. Acrescentou que o Programa Universalização já existia, paralelamente ao
Programa Luz Para Todos, contudo, o empecilho deve-se aos exigidos licenciamentos
ambientais. Explicou que é necessário pagar uma taxa para conseguir autorização da
CETESB, contudo, o Poder Executivo deveria se empenhar para alterar a forma de
licenciamento que, atualmente, demora seis meses para ser liberado. Por fim, disse que
ainda há famílias que não foram beneficiadas com energia elétrica por falta de
documentação adequada, portanto, é necessário retomar a forma anterior de autorização e
não de licenciamento, que dificultou muito a conquista. Por fim, declarou seu apoio aos
trabalhos apresentados, dizendo que continua no aguardo da solução de vários problemas,
porque o tempo passa muito rápido e muitos ainda estão pendentes, além de aumentarem.
O VER. PEDRO DA FONSECA iniciou justificando sua Indicação Nº 136, dizendo que o Sr.
Leandro da Silva tem procurado o Setor de Obras Municipal pedindo providências com
relação ao barranco prestes a cair e atingir sua propriedade, necessitando providências
urgentes porque a situação envolve risco de vida, tanto que, quando do período de chuva,
sua família sai da casa para evitar uma tragédia. Também justificou sua Indicação Nº 135,
acrescentando que os moradores têm reclamado a demora na coleta de lixo, especialmente,
naqueles arredores onde há muitos chacareiros, visitantes dos pontos turísticos e
moradores. Esclareceu que, antigamente, a coleta era semanal, mas, ultimamente, tem sido
quinzenal, tornando a situação desagradável, seja pelo acúmulo ou mau cheiro. Por fim,
agradeceu os Nobres Pares pelo apoio à sua Moção de Louvor Nº 02, acrescentando que o
Prefeito de Ferraz de Vasconcelos foi uma pessoa que se empenhou para beneficiar esta
cidade com “royalties” da água fornecida para abastecer várias cidades do Estado de São
Paulo. Não havendo mais oradores inscritos, nem matéria a ser apreciada 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. SÉRGIO
APARECIDO FELICIANO DE SÁ disse que visitou a EMEF do Bairro do Serrote, e
constatou, mais uma vez, a falta de água naquela unidade escolar, prejudicando a higiene
básica dos alunos antes da merenda escolar, bem como favorecendo o acúmulo de sujeira
nos banheiros, impossibilitando a descarga. Comentou saber que há um caminhão que, pelo
valor de cento e cinqüenta reais, tem levado água, uma vez por semana, àquela escola,
contudo, este valor poderia ser investido na implantação de um poço artesiano para atender
a comunidade escolar. Para minimizar a situação, soube também que o carro da merenda
escolar tem levado galões de água àquela unidade escolar, para consumo, entretanto, a
reclamação com relação à escassez é constante e merece atenção especial. Comentou
ainda, que as mães dos alunos daquela unidade escolar disseram que, não sendo resolvida
a situação, transferirão seus filhos para a escola do Distrito dos Remédios e assim a escola
pode ser fechada, já que não tem condições mínimas para atender os alunos, ao que
atribuiu à falta de vontade. Relatou um acidente que presenciou numa curva do Distrito dos
Remédios, cujo motoqueiro-vítima sofreu fratura exposta, sendo o terceiro acidente no prazo
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de trinta dias, onde um deles teve vítima fatal. Enfatizou a necessidade de colocar redutores
de velocidade naqueles arredores, sinalizando-o adequadamente, para coibir a velocidade
e evitar tantos acidentes. Parabenizou o amigo “Renatinho” que, no momento do acidente,
correu fazer o socorro devido no local, tomando as providências adequadas com relação ao
trânsito, sua área de atuação no município vizinho de Biritiba Mirim, onde tem desenvolvido
excelente trabalho. Concluiu dizendo que Salesópolis perdeu um excelente profissional de
trânsito para o município vizinho, lembrando que, recentemente, o atual responsável nesta
cidade, foi alvo de reclamos de um Vereador desta Casa de Leis, multado em
conseqüência da afixação errônea de uma placa na Praça da Matriz. Por fim, reiterou os
elogios ao amigo “Renatinho”, esperando que, embora morador do Distrito dos Remédios,
ajude bastante o município para o qual presta serviço, esperando que, em breve, possa
novamente prestar seus serviços a este município. O VER. VANDERLON OLIVEIRA
GOMES reportou-se ao acidente citado pelo orador que o antecedeu, dizendo-se
entristecido por saber, pelo Assessor Jurídico desta Casa de Leis, que, os trabalhos
realizados pelos Vereadores, acerca das obras da Rodovia SP-88, entre os Km 101 e 108,
teve como resposta do DER que o projeto está sendo cumprido. Diante desta resposta, se
verifica que o problema é grave, infelizmente as tragédias estão acontecendo e, sem
providências, é fácil de prever coisas piores e, embora os Vereadores tenham alertado,
nada foi feito, portanto, acredita que Salesópolis pagará com vidas, para conseguir a
solução dos problemas nessa obra. Disse estar certo de que, após a entrega das obras na
rodovia, aumentará o tráfego de veículos e, consequentemente, os riscos de acidente,
porque a comunidade moradora dos arredores da rodovia apresentou os problemas, expôs
os riscos e não conseguiu atendimento. Comentou que esteve, na semana passada, na
CETESB, solicitando uma ligação de energia elétrica, contudo, além do valor de trezentos e
vinte reais que será necessário pagar pela autorização, lhe foi pedido tantos documentos
que, chegou à conclusão de que não será possível ligar energia para mais ninguém. Os
munícipes estão, cada dia, mais engessados, assim, o Prefeito Municipal e os Vereadores
devem tomar alguma atitude, pois, do contrário, as pessoas morarão nas suas casas com
ou sem energia elétrica. Acrescentou ainda que, não bastasse esta taxa, ainda a CETESB
exige a implantação de um sistema de esgoto na zona rural, sendo assim, nenhum pobre
morará em Salesópolis, porque para isto, dependerá de condições financeiras. Dirigindo-se
ao Sr. Presidente, solicitou o agendamento de uma reunião com o Gerente da CETESB de
Mogi das Cruzes, a fim de discutir as possibilidades de ser mais flexível e sensibilizá-lo para
a situação do povo de Salesópolis. Reportando-se aos atos de vandalismo já comentados
nesta sessão, o orador disse que, na semana passada, foi cobrado por alguns munícipes, a
tomar providências com relação aos seis túmulos do Cemitério Municipal que foram
quebrados, necessitando de providências e punição aos vândalos para evitar o agravamento
da situação. Lembrou que alguns moradores já questionaram a ilegalidade do
funcionamento de pontos comerciais próximos à área escolar, cujas medidas já foram
solicitadas à Administração Municipal e nada foi feito até o momento. Por fim, lamentou que
tantos munícipes sofrem porque quem tem o poder de resolver o problema fica de braços
cruzados. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA disse que, no tocante aos atos de
vandalismo e a falta de atuação de alguns órgãos deste município, esta Casa de Leis,
atendendo seu pedido, já agendou uma reunião para o próximo dia vinte e seis, onde
estarão presentes a Meritíssima Juíza da Vara Distrital local, Promotor, Delegado e
Comandante da Polícia local e da região, assim como foram extensos à Secretária de
Educação, Conselho Tutelar e demais órgãos envolvidos para coibir tais atos. Enfatizou que
a reunião será realizada no dia aprazado, quarta-feira, às quatorze horas e trinta, nesta
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Casa de Leis. Ressaltou a importância da presença de todos para debater os problemas
que se arrastam no município, esperando que esta reunião enseje propostas e soluções
para minimizar ou eliminar os atos de vandalismo ou ausência de fiscalização que compete
à alguns órgãos. Reconheceu que é difícil atender vários locais ao mesmo tempo,
entretanto, acredita que a causa volta-se à um assunto tratado constantemente por todos os
Vereadores desta Casa de Leis, qual seja, um cronograma, elaborado em conjunto, com as
Polícias Civil e Militar, Conselho Municipal e Prefeitura Municipal, para atingir um resultado
melhor. Agradeceu e parabenizou os funcionários do Setor de Obras, em nome dos Srs.
Antonildes e José Cunha, pelo esforço e empenho para colocar as estradas do município
em situação de tráfego. Reportando-se à manifestação do orador que o antecedeu, no
tocante às exigências para ligação de energia elétrica nesta cidade, disse que, nesta tarde,
estiveram em reunião com a Diretora Municipal de Meio Ambiente, quando foi discutido o
assunto, portanto, concordou com a reunião proposta. Acredita que poderá ser buscada
uma alternativa ou retomar ao procedimento anterior, conforme também proposto pelo
Nobre Par Claudinei, contudo, enfatizou que é muito difícil sobreviver sem o mínimo
necessário, que é água e luz, uma questão de saúde pública e que, portanto, necessita de
solução, com brevidade. Lembrou que os Vereadores recebem as reclamações e
dificuldades que a população enfrenta, mas, os órgãos responsáveis, como CETESB e
outros, deveriam buscar alternativas de acordo com as particularidades de cada município.
Enfatizou que, se realmente há intenção de mudar o jogo, é preciso agendar a reunião para
discutir alternativas, sem as quais, para nada servirá o Plano Diretor. Parabenizou os
festeiros responsáveis pela Festa do Bairro da Pedra Rajada, comentando que o Val,
responsável pela sonorização das sessões desta Casa de Leis, foi campeão do
Campeonato de Truco. A VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE iniciou reclamando
a falta de pintura das lombadas desta cidade, atribuindo o problema à negligência.
Reportando-se ao transporte coletivo, disse que, novamente, recebeu reclamações,
portanto, solicitou ao Sr. Presidente agendar uma reunião com representantes da Empresa
Júlio Simões. Relatou que, num horário de pico, na semana passada, saíram dois ônibus de
Mogi das Cruzes com destino à Biritiba Mirim e os usuários desta cidade ficaram naquela
cidade, outras esperando na estrada, durante meia hora, o próximo ônibus que, quando
passou, estava tão lotado e sequer parou àqueles munícipes. Disse que a situação é
vergonhosa e demonstra que a empresa tem alguma coisa contra Salesópolis, já que não se
ouve reclamos acerca do atendimento aos usuários de outras cidades. Lembrou que, nesta
estação de outono/inverno, às dezessete horas, já começa a escurecer, mas, nas escolas
estaduais desta cidade, é horário de saída dos alunos da tarde e, este fator aliado à falta de
ronda escolar, deixa os alunos expostos à riscos, já que o portão da unidade escolar
permanece aberto num período de, apenas, cinco minutos. Disse que os funcionários das
unidades escolares, quais sejam Escolas Estaduais Professora Olga Chakur Farah e
Professora Rosa Maria de Souza, deveriam deixar a porta ou portão aberto, num tempo de
até quinze minutos, para proteger, especialmente, os alunos que não têm a última aula e
são obrigados a aguardar o transporte escolar por uma hora. Enfatizou que faz o pedido
enquanto membro da Comissão Permanente de Educação deste Legislativo, pois está
preocupada com os riscos a que estão expostos crianças e adolescentes. Quanto às faixas
de pedestres desta cidade, ressaltou a necessidade de repintar, pois o fluxo de veículos
aumentou bastante, necessitando, inclusive, da pintura na que está localizada nas
proximidades da Creche e da EMEI, ambas na Avenida Professor Adhemar Bolina. Também
solicitou a pintura de faixa de pedestres em frente ao Supermercado Okamura, onde fluxo
de carros e pedestres é muito grande. Por fim, disse esperar que, tão logo apresente o
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documento solicitando a pintura de tais faixas, o atendimento não seja tão demorado quanto
tem sido para pintura das lombadas. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA, pelo que
ouviu nesta sessão, disse que diversos problemas já deveriam ter sido sanados pela
Administração, dado o baixo custo aos cofres públicos. Disse que tudo o que vem sendo
pedido, nesses últimos três meses, já foi apresentado no ano passado, portanto, reflete o
anseio da comunidade. Questionou se adianta gastar altos recursos com reforma de praça
se ainda não se resolveu um pequeno problema de pintura de faixa de pedestre e, por quê
realizar festas se a cidade está largada, abandonada. Enfatizou que não é prefeito e não
sabe se um dia chegará a ser, mas, acredita que, algumas vezes, é necessário que o
Chefe do Poder Executivo bata na mesa e faça acontecer. Citou o caso, cuja solução já foi
solicitada à Administração Municipal e quase todos os Vereadores desta Casa de Leis
conhecem, de um ponto comercial da cidade, que vem perturbando os moradores vizinhos,
entre eles, uma professora da Rede Municipal de Ensino, seu marido que é funcionário da
Prefeitura Municipal e outros vizinhos, e que, apesar do Prefeito Adilson conhecer o caso,
assim como os membros do Departamento Jurídico da Municipalidade, ninguém adotou
nenhuma medida, mesmo com pedido do Ministério Público para a Prefeitura Municipal
averiguar. Disse que, nesta tarde, conversou com alguns Vereadores, dizendo que bastaria
o Sr. Prefeito Municipal conversar com o proprietário, dizer-lhe que está cansado de tantas
reclamações, mostrar que está errado e alertá-lo que, se não fizer as coisas corretamente,
seu ponto comercial será fechado, lamentando que os vizinhos estejam pensando em
abandonar suas casas porque não podem desfrutar de paz e nada foi feito neste período,
de mais de um ano. Enfatizou que falta pulso para tomar uma atitude, portanto, dirigiu-se ao
Sr. Presidente dizendo que, se o Sr. Prefeito Municipal nada faz, esta Casa de Leis deve
tomar uma medida, pedindo o fechamento desse comércio, diante dos problemas gerados
com base nas fotos, nas reclamações e no abaixo-assinado entregue nesta Casa de Leis.
Relacionou este caso a outro cuja falta de solução se arrasta há muito, que é da porteira
colocada em estrada pública, denominada de Ramal Cinco, da Estrada da Petrobrás,
enfatizando que, se tem que tirar a porteira ela deve ser tirada, e questionou se os
Vereadores não fizerem cumprir a lei, o que fazem então. Disse que toda semana os
Vereadores falam mas não têm o respaldo do Chefe do Poder Executivo, sugerindo, com
relação àquele ponto comercial que, não querendo assumir a decisão, diga ao proprietário
que fecha o local em atendimento à solicitação dos Vereadores. Falou que Salesópolis é um
município pequeno, reconhece que todos precisam trabalhar, mas isto não dá o direito de
uns atrapalharem a vida de outros, tirando o sossego de famílias. Lamentou que, toda
semana, nota o aumento dos problemas porque, não sendo resolvidos acumulam. Relatou
que a Associação de Moradores do Bairro do Fartura protocolou requerimento na Prefeitura
Municipal e, apesar do prazo legal, passaram-se trinta dias e ainda não recebeu resposta.
Ressaltou que, na Prefeitura Municipal há muitos funcionários, vários sistemas são
informatizados para facilitar os dados, portanto, se não tem a resposta, deveria, ao menos,
pedir dilação do prazo aos interessados, respeitando o solicitante, reconhecendo o trabalho
da entidade. Acrescentou que não importa se a pessoa votou no atual prefeito ou não, mas
a pessoa que ocupa o cargo é o Prefeito da cidade, portanto, de todos os munícipes e não
apenas daqueles que lhes confiaram seus votos. Lembrou que, as primeiras obras
realizadas na atual Administração Municipal foi resultado de recurso conquistado por ele
(orador) e outros Vereadores, e que, até o momento, não viu nenhuma obra realizada com
recurso conquistado pela atual gestão. Enfatizou que, quando fala de projetos que ainda
faltam dados do convênio, é porque sabe que a atual gestão firmou contrato com uma
empresa, no valor de oitenta mil reais, somente para elaboração de projetos, portanto, não
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há como aceitar que se percam verbas de convênios. Disse que, ao sentar na cadeira de
Prefeito, tal qual o Presidente da República, as pessoas dizem que o ocupante viaja muito,
esquecendo da forma de governo, contudo, ao contrário da Inglaterra, no Brasil da
democracia, são os Prefeitos, Governadores e Presidentes que saem em busca de
melhorias ou para assinarem convênios, mas, é necessário reservar dois ou três dias por
semana, para atender a população, ouvi-la e analisar a situação para tomar providências.
Referindo-se às manifestações acerca da necessidade de poços artesianos em escolas
rurais, o orador disse que a Área de Educação dispõe de quarenta por cento para aplicar em
infraestrutura, mas, somente em Salesópolis não sobra recurso para aplicar sequer num
poço ou limpeza da escola, alvos de reclamos e, ao invés de resolver o problema, paga um
caminhão para entrega de água. Disse que sempre ouve dizer que o Prefeito Adilson foi
para São Paulo, Brasília ou outros lugares, portanto, pergunta se foi porque Salesópolis está
perdendo o recurso para pavimentação da estrada Salesópolis-Guararema, assunto
abordado na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Lembrou que, em 2006, Salesópolis
perdeu o recurso do DADE por conta da troca de governo e intenção de disputar o cargo de
Presidente da República e que, mas, nesta época eleitoral, novamente, Salesópolis perderá
recurso. Também comentou que Salesópolis ainda enfrenta problemas com os depósitos de
madeira e, muito embora os Vereadores não pretendam atrapalhar o serviço das pessoas
envolvidas, o Poder Público não pode aceitar que sujem as ruas, estacionem carretas em
lugares impróprios, próximos às unidades escolares, entre outros, sendo necessárias
providências, independente de ser um problema não resolvido em gestões anteriores. Disse
acreditar que os Vereadores devem realizar uma sessão de protesto, já que falam e expõem
os problemas e nada resolvem, tanto que o Posto de Saúde continua sujo e as vacinas são
tiradas de lá por médicos, questionando até quando os Vereadores têm que continuar
aceitando a situação sem que os envolvidos venham prestar esclarecimentos nesta Casa de
Leis. Comentou que, nesta data, a Diretora Municipal de Meio Ambiente esteve com os
Vereadores, se apresentando e com humildade, solicitou apoio e sugestões dos mesmos,
oportunidade que puderam se conhecer.
Prosseguindo, o orador esclareceu que,
atualmente o DUSM foi substituído pela CETESB, a quem caberá emitir pareceres relativos
à área rural, assunto comentado pelo Nobre Par Vanderlon e, quanto à área urbana,
assunto comentado pelo Nobre Colega Paulo, cabe ao município, o que precisa de
confirmação junto ao Secretário Estadual de Meio Ambiente – Xico Graziano, para saber se
o decreto baixado com este fim está em vigor. Disse que, na oportunidade, devem expor
àquele Secretário que Salesópolis tem o menor IDH – Índice de Desenvolvimento Humano
da região, portanto, não há como cobrar um valor entre trezentos e quinhentos reais dos
munícipes, inseridos em projeto gratuito do Governo Federal, que necessitam de
licenciamento para ligar energia elétrica em sua propriedade. Por fim, propôs aos demais
Vereadores que o Sr. Prefeito Municipal abrace a causa junto a estes Vereadores,
independente de partido político, resolvendo, ao menos, os problemas pequenos já citados,
porque nada adiantará fazer reuniões, trazer problemas e nada resolver. Citou ainda que fez
um trabalho junto com o Nobre Colega Pedro que, provavelmente, outros Vereadores o
tenham feito também, para cortar uma árvore no Bairro Bragança e, embora tenha tomado
conhecimento, no mesmo dia em que a família que corria risco recebeu o documento
liberando o corte, apenas nesta data, recebeu o ofício em resposta ao seu pedido. Disse
que, se pensam que ele é trouxa, não é, tem amigos que lhe telefonaram, contando tão
logo receberam o documento, portanto, entende porque ele recebeu a resposta somente um
mês depois do fato. Por fim, disse que não adianta querer prejudicá-lo, tem quatro
mandatos e continuará “brigando”, garantindo que vencerá a próxima eleição, mesmo que o
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atual Prefeito continue fazendo este tipo de “jogadinha” com ele. Não havendo mais
oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE transmitiu o convite do Ver. Pedro da Fonseca aos
Nobres Pares e demais presentes, para recepcionarem a Deputada Estadual Vanessa
Damo - PMDB, no próximo dia vinte, às nove horas e trinta minutos, nesta Câmara
Municipal. Ainda informou que a Meritíssima Juíza local já confirmou sua presença na
reunião, agendada para o próximo dia vinte e seis, quarta-feira, às quatorze e trinta horas,
nesta Casa de Leis, lembrando ainda que foram enviados convites para o Prefeito,
Promotor, Polícias Civil e Militar, Secretaria Municipal de Assistência Social e Educação,
para que os profissionais destas pastas também participem. Nada mais havendo a tratar,
agradeceu a presença de todos e, em nome de Deus, declarou encerrada a sessão, da
qual lavrou-se a presente ata.
Sala Ver. Antonio Paulino de Miranda Júnior, em 17 de Maio de 2010.
PRESIDENTE

:
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