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ATA DA 22ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 23 de Agosto de 2010 - 2º Período da 15ª Legislatura. Aos
vinte e três dias do mês de Agosto do ano dois mil e dez, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Vigésima 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: REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 097 – Informar se
a Administração Municipal dispõe de um terreno para a construção de uma Creche no Bairro
Fartura e, em caso positivo, informar endereço e medidas; 098 – Prestar as informações e
encaminhar os documentos que relaciona, acerca da falta de materiais didáticos e de
limpeza nas unidades escolas municipais: 1) enviar uma relação com os valores dos
repasses mensais do FUNDEB, neste exercício de 2010, 2) do recurso do FUNDEB, qual a
porcentagem destinada ao pagamento de pessoal e aquisição de materiais,
respectivamente, 3) ainda do recurso do FUNDEB, qual a porcentagem destinada as
obras e manutenção com suas respectivas unidades escolares beneficiadas e serviços
realizados, 4) enviar cópia das Notas Fiscais da aquisição de material didático e de limpeza
neste exercício, bem como um relatório dos respectivos destinos, 5) qual o valor relativo
aos 25% dos recursos próprios, destinados, mensalmente, à Área de Educação, e 6) em
que mais foi aplicado o valor mencionado no item anterior, ambas do Ver. Claudinei José de
Oliveira; 099 – Prestar as informações e encaminhar os documentos que relaciona, acerca
das passarelas recém-construídas ou em construção sobre o Rio Paraitinga, acessadas pela
Avenida Professor Adhemar Bolina: 1) qual o valor da obra e a procedência do recurso, 2)
qual empresa está responsável por cada uma delas, 3) enviar cópias da planilha e projeto,
4) há previsão de construir nova passarela em frente a Madeireira Maderferro (próximo
ao radar eletrônico), substituindo a atual que, há mais de dois anos, encontra-se em estado
precário, colocando em risco a vida dos usuários, 5) nos projetos de tais passarelas,
há previsão de rampas de acessibilidade e, em caso negativo, serão incluídas; dos
Vers. Claudinei José de Oliveira e Vanderlon Oliveira Gomes; e 100/10 – Informar: 1) o que
está sendo feito para regularização da divisa territorial entre Salesópolis e Biritiba Mirim, 2)
quem é o funcionário da Municipalidade designado para resolver este grave e antigo
problema, 3) o Ministério das Cidades já foi acionado, e o IBGE, e 4) se a Municipalidade
dispõe de algum laudo técnico, mapa ou traçado acerca da demarcação territorial, do
Ver. Pedro da Fonseca – desps.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao
Sr. Prefeito Municipal Nºs: 186 – Determinar à empresa contratada para elaboração de
projetos, a urgente elaboração de projetos que beneficiem a Área de Saúde desta cidade,
atendendo solicitação da Sra. Secretária Municipal, do Ver. Claudinei José de Oliveira; 187
– Determinar ao Setor de Obras, consertar a passagem de tubo localizada no Km 3 da
Estrada do Cardoso; e 188/10 – Determinar ao Setor de Obras, consertar a passagem de
tubo localizada no Km 3 da Estrada Rodrigues de Campos, em frente à propriedade do Sr.
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Carlos, ambas do Ver. Paulo Arouca Sobreira – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente;
BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, referente ao
mês de Julho/10 – desp.: À Comissão de Finanças e Orçamento; CONVITE da Câmara
Municipal de Itaquaquecetuba, para a Sessão Solene de Outorga de Título Honorífico de
Cidadão Itaquaquecetubense ao Doutor João Roque Américo, Delegado Seccional de Mogi
das Cruzes, que será realizada no dia trinta de agosto, às dezenove horas, naquela
edilidade; COMUNICADO da Prefeitura Municipal sobre as inscrições para o Curso Técnico
em Administração, no período de um a vinte e dois de outubro, que se iniciará nesta cidade,
cujo vestibulinho está previsto para o dia vinte e um de novembro – desps.: Arquive-se,
Plenário ciente. Terminada a leitura, o Sr. Presidente concedeu a palavra aos Nobres
Edis inscritos. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA iniciou justificando oralmente sua
Indicação Nº 188, dizendo que o tubo foi danificado dada a formação de uma pequena
valeta, dificultando assim a passagem no local. Também justificou sua Indicação Nº 187,
cujo tubo se encontra na mesma condição do citado anteriormente. Finalizando, disse
esperar que suas proposições sejam atendidas com a maior brevidade possível. O VER.
CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA iniciou referindo-se ao seu Requerimento Nº 97, no qual
questiona a existência de terreno público no Bairro do Fartura, a fim de buscar recursos
para atender os anseios daquela população, entre eles, a construção de uma Creche. Disse
que, muito embora o município conte com salas ociosas nas unidades escolares, que
poderiam ser utilizadas como EMEI-Creche, segundo informações, a atual Administração
Municipal não teve interesse em tomar as medidas para este fim. Também justificou seu
Requerimento Nº 98, dizendo que tem recebido reclamações acerca da falta de materiais
nas unidades escolares e, apesar de ter realizado alguns trabalhos no ano passado, o
problema não foi resolvido, portanto, solicita informações acerca da aplicação dos recursos
do FUNDEB. Comentou que, em resposta a uma proposição sua, há alguns meses, o Sr.
Prefeito Municipal informou que uma quantia relevante era aplicada no transporte escolar,
portanto, se foi aumentado o valor, certamente falta para aquisição de materiais pedagógico
ou de limpeza. Enfatizou que os Vereadores devem fiscalizar e não podem aceitar que
recursos conquistados através da APM – Associação de Pais e Mestres, sejam utilizados
para comprar materiais, para os quais já existem os recursos do FUNDEB. Justificou ainda
sua Indicação Nº 186, dizendo que a apresentou atendendo solicitação da própria
Secretária Municipal de Saúde, na reunião realizada, na última segunda-feira, nesta Casa
de Leis. Por fim, justificou o Requerimento Nº 99, que apresentou juntamente com o Nobre
Colega Vanderlon, dizendo que, há muito, os Vereadores solicitam a passarela na Avenida
Professor Adhemar Bolina, contudo, devido à falta de placa informativa, desconhecem o
valor da obra, a empresa responsável e outros dados importantes que devem ser publicados
para conhecimento da população. Lembrou que o Prefeito Adilson sempre divulgou que sua
administração seria de transparência, mas isso não vem ocorrendo, pois sequer as placas
informativas são afixadas, portanto, finalizou enfatizando que continuará cobrando as
informações para que os munícipes saibam onde são aplicados os recursos dos impostos
que eles pagam. O VER. PEDRO DA FONSECA justificou seu Requerimento Nº 100,
dizendo saber que, há anos, este trabalho tem sido apresentado nesta Casa de Leis,
contudo, entram e saem prefeitos e não se resolve a situação da divisa deste com o
município de Biritiba Mirim. Informou que, segundo estatísticas do IBGE – Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística, o trabalho equivocado foi do IGC – Instituto Geográfico e
Cartográfico, que considerou a divisa nas proximidades da Escola Estadual Vereador
Elisiário Pinto de Moraes e, com isso, o município perdeu uma área muito grande, além da
população moradora que fica sem identidade, ou seja, se pertence a Biritiba Mirim ou a
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Salesópolis. Lamentou o engano que constrange esta cidade, principalmente os moradores
da área em questão, ressaltando ainda que tudo isso afeta o repasse do FPM - Fundo de
Participação dos Municípios. Esclareceu que, se a contagem da população daquela área
pertencesse a Salesópolis, certamente, o valor repassado seria maior, mas que, por falta de
interesse do Poder Público deste município, desde a constatação do erro na demarcação,
está perdendo recursos. Enfatizou, por fim, a necessidade de unir esforços dos Poderes
Legislativo e Executivo para tomarem providências mais drásticas, a fim de solucionarem
este problema, ainda que seja para o próximo censo, a ser realizado daqui a dez anos,
contudo, acredita que o repasse dos recursos já podem ser acertados para o próximo ano.
O SR. PRESIDENTE parabenizou o último orador pela iniciativa, dizendo que a população
moradora da área pendente sente-se como se estivessem na “Faixa de Gaza”, sem saber
se pertencem àquele ou a este município. Concluiu afirmando ao Nobre Vereador que a
presidência e os demais Vereadores desta Casa de Leis o apoiarão para que, juntos,
possam cobrar do Poder Executivo, a célere solução desta questão, pois não dá mais para
esperar. Retomando com a ordem de inscrição, concedeu a palavra ao VER. SEBASTIÃO
RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR que iniciou apoiando as proposições apresentadas e,
destacando o Requerimento Nº 100, do orador que o antecedeu, lembrou que, no ano
passado, foi convidado a dirigir os trabalhos relativos à esta questão da divisa dos
municípios, oportunidade em que foi formada uma comissão nesta Casa de Leis. Lembrou
que realizou muitas pesquisas acerca do assunto, inclusive buscando o histórico dos fatos
junto à Assembléia Legislativa do Estado para resgatar documentos e agir. Informou que,
referida comissão de Vereadores, concluiu, infelizmente, que houve um equívoco, causado
pela duplicidade de nomes de dois córregos, sendo um – o Córrego do Léo, e outro que
não tinha nome próximo à Escola Estadual Vereador Elisiário Pinto de Moraes que, foi
considerado como sendo o Córrego do Léo. Na época de 1993, já houve interesse do então
Prefeito Municipal, que solicitou e cosneguiu, através da Assembléia Legislativa, a vinda de
técnicos do IGC para rever esta situação, mas, esses, além de não assumirem o erro,
criaram uma divisa através de lei, e agora, para corrigir este problema, é necessário
redimensionar a divisa por meio de novo projeto de lei. Acrescentou ainda que, segundo
Comissão dos Municípios na Assembléia Legislativa, encontra-se em trâmite a PEC-13
(Proposta de Emenda Constitucional) na Câmara dos Deputados Federais, autorizando os
Estados a legislar sobre conflito de divisas e criação de novos municípios. Sendo assim,
disse que este município pode avançar, desde que entre com uma notificação junto ao
Governo do Estado ou Assembléia Legislativa, expondo a situação e os prejuízos com a
perca da área em questão, cujos títulos de propriedade, declaração do ITR (Imposto
Territorial Rural) e linhas telefônicas além de outros, os vincula a Salesópolis e não a Biritiba
Mirim, conforme demonstra o mapa do IGC que avançou Salesópolis adentro. Enfatizou
que, documentalmente, historicamente e culturalmente aquela área sempre pertenceu a
Salesópolis, entretanto, todos devem saber que a legislação deste assunto depende da
votação da referida PEC. Disse acreditar que cada Vereador deve buscar apoio dos seus
Deputados Federais, para que a votação desta PEC ocorra com a maior rapidez possível, a
fim de resolver este problema, esclarecendo que o Prefeito Adilson já envidou esforços
neste sentido, no ano passado, mas não consegue avançar mais. Concluiu o assunto
dizendo que, para o município de Biritiba Mirim, esta situação é cômoda, pois recebe o
bônus, deixando o ônus à Prefeitura de Salésopolis, cabendo aos Vereadores, unir esforços
para a votação da referida PEC em Brasília. Disse que os Vereadores devem fiscalizar as
ações do Chefe do Poder Executivo e, reportando-se ao Requerimento Nº 99, informou que
as passarelas estão sendo construídas com recursos próprios, dizendo que, em breve, as
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placas cobradas serão afixadas, haja vista tratar-se também de cobrança do Estado.
Finalizou informando que tais passarelas são oriundas de obras já pagas e não realizadas
na gestão anterior, mas, enfatizou que agora cabe ao município realizá-las com recursos
próprios, evitando ter que devolver o valor total do convênio pertinente, ou seja, um recurso
que não mais existe. 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.
VANDERLON OLIVEIRA GOMES comentou que, no último sábado, uma munícipe cobrou
explicações pelas quais ele e Nobre Colega Claudinei votaram contra o aumento salarial, de
cinco por cento, às enfermeiras da Santa Casa local. Lamentou a mentira, esclarecendo que
esta Casa de Leis não delibera sobre aumento salarial para funcionários da Santa Casa e,
se fosse o caso, dois Vereadores contrários não seriam suficientes para rejeitar um projeto.
Disse que estes comentários são próprios de pessoas maldosas, sem caráter, que não
tendo o que fazer, usam o nome de outros para difamá-los, com o único objetivo de
prejudicar. Enfatizou que jamais faria isto, especialmente, com relação às enfermeiras da
Santa Casa local que são atenciosas e sempre estão prontas a atender todos que lhes
procuraram. Enfatizou que, cada vez que surgirem boatos deste tipo, usará a tribuna para
esclarecer, acreditando que os fatos serão melhores esclarecidos diante da transmissão "on
line" das sessões deste Legislativo. Disse ainda que há um projeto nesta Casa de Leis,
dispondo sobre mudança de categoria de funcionário, contudo, está parado no próprio
Poder Executivo, concluindo que, se há irresponsabilidade por parte de algum poder, é
daquele e não deste e ressaltou que não se calará diante do uso indevido e maldoso do seu
nome. Reportando-se à situação dos vendedores de produto de limpeza, relatou que um
deles o procurou, declarando-se entristecido porque, após a proibição da venda, a
Administração Municipal nada fez para ajudar a regularizar a situação deles, haja vista que
muitos estão desempregados, recorrendo-se à venda em cidades vizinhas, onde
conseguiram apoio. Lamentou que neste País não se respeitem os trabalhadores, portanto,
declarou não entender onde quer chegar esta Administração Municipal que, diante de um
problema, não o resolve, apenas elimina, penalizando os trabalhadores desta cidade.
Relatou que, também nesta data, o conhecido “Xororó da Lanchonete” o procurou,
lamentando que, embora concorde com a exigência do cumprimento da lei, não se conforma
que não seja exigida de todos, motivo pelo qual sente-se prejudicado, lembrando o dito
popular: “Aos amigos tudo, aos inimigos, a lei”. O orador disse que uma minoria não pode
ser penalizada e até perseguida, sendo que o atendimento por parte do Prefeito Municipal,
só se faz com aqueles que lhe apoiaram na campanha política, os demais não são
atendidos, dificultando-lhes o acesso. Enfatizou que quatro anos passa muito rápido,
ninguém fica vitalício no cargo e pode, em breve, voltar a ser um cidadão comum, portanto,
se o cargo “subiu na cabeça”, deve reconhecer que todos são amigos e agir com humildade.
Reportando-se às pesquisas do IBGE, realizadas atualmente nesta cidade, disse que o
coordenador lhe informou que os agentes censitários estão enfrentando dificuldades porque
muitos não querem atendê-los e isto será prejudicial para o próprio município. Diante desta
situação, aquele coordenador sugeriu que a Prefeitura Municipal divulgue a importância do
Censo e incentive o atendimento dos recenseadores através da divulgação em carro de
som. O orador alertou o problema e a sugestão de solução, lembrando que quem perderá
não será nem o IBGE, nem seu coordenador, mas este município, daí a importância de
todos unirem esforços em trabalho com seriedade, ajudando os agentes. Disse que ele, da
sua parte, se colocou à disposição daquele instituto para ajudar no que for possível.
Dirigindo-se ao Sr. Presidente, o orador disse que recebeu um telefonema, no domingo,
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sobre o acidente ocorrido com uma senhora, de oitenta anos, que caiu na ponte improvisada
da Rua Padre Anchieta, a mesma ponte que, há quatro meses, foi tirada e nada foi feito.
Lamentou que esta é mais uma atitude adotada por pessoas irresponsáveis, que não têm
qualquer compromisso com a população, deixando que se virem os que precisam daquela
ponte. Por fim, falou que não apresentará mais Indicações porque não são atendidas, mas,
afirmou que os seus Requerimentos, não respondidos dentro do prazo de trinta dias, serão
encaminhados ao Ministério Público, porque se o Poder Executivo está de brincadeira com a
população, ele não está. A VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE reportou-se aos
problemas de emplacamento nas ruas desta cidade, que está deixando, até os moradores,
perdidos e sem saberem para que lado vão. Lembrou que, daqui a trinta dias, começará a
temporada de chuvas, sendo necessária a limpeza antecipada dos rios e córregos
antecipada para evitar maiores problemas. Parabenizou a Secretaria Municipal de Saúde
por conquistar a instalação, na escola municipal no Bairro Fartura, de um Consultório
Odontológico. Lembrou que não há ponte sobre o Córrego Padre Manoel, mas também
necessita de limpeza, assim como espera seja realizada no Rio Paraitinga, que atravessa
esta cidade. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA iniciou reportando-se à manifestação
do Nobre Colega Vanderlon, acerca do possível aumento salarial das enfermeiras da Santa
Casa local, acreditando que, atualmente, não tem informação somente os que não
procuram porque as sessões deste Legislativo são transmitidas “on line”, assim como as
atas delas ficam disponíveis na internet. Disse que não se pode mais aceitar fofocas para
compensar trabalhos realizados, contudo, entende que lhes são atribuídos os problemas,
porque são eles que cobram severamente o cumprimento do que foi prometido, que cobram
a verdade. Portanto, com relação as enfermeiras, nada foi apresentado nesta Casa de Leis,
o que parece que promete-se muito e, estando cara-a-cara com os envolvidos, não se tem
coragem de falar a verdade. Corroborou com aquele Nobre Colega, quando disse que
nenhum projeto seria rejeitado se obtivesse votos contrários apenas de ambos Vereadores.
Concluiu dizendo que isto é próprio daqueles que assumem cargos para os quais não estão
preparados, seja secretário ou diretor, portanto, lembrou que as decisões dos Vereadores
são claras e, embora não agradem a todos, primam pela sensatez. Quanto aos comentários
que correm pela cidade, de que Salesópolis perdeu o título de estância turística, esclareceu
que, para que esta cidade fosse elevada a tal condição foi promulgada uma lei e, para
revertê-la, será necessária sua revogação e, se isto acontecer, será de conhecimento desta
Casa de Leis e do Poder Executivo. Lamentou saber que, por conta desses comentários,
não estão mais ensinando seus alunos a escreverem no caderno diário dos alunos –
“Estância Turística de Salesópolis”, portanto, espera que fique clara a condição de
Salesópolis e que tem todos os direitos que lhe compete, assim como terá, a partir do
próximo ano, a obrigação de cumprir algumas metas. Enfatizou que Salesópolis continua
recebendo os recursos advindos da condição de estância, portanto, todas as unidades
escolares devem ser esclarecidas acerca do boato. Referindo-se à construção da Pista de
Skate, disse que dispõe de documentos datados de 2008, lembrando que, no ano passado,
quando a Equipe de Convênios do Município esteve em reunião nesta Casa de Leis,
informou que tinha mudado o local da construção, prevista anteriormente. Todavia, o orador
esclareceu que esta mudança impõe a entrega de vários documentos acerca do novo
endereço, em substituição ao antigo, cabendo à Administração Municipal agilizar o
processo que se inicia novamente. Informou que o recurso para construção da referida pista
foi conquistado pelo atual Prefeito de Mogi das Cruzes, Marco Bertaiolli, quando ocupava o
cargo de Deputado Estadual. Acrescentou ainda que, no último relatório que acessou sobre
o assunto, estava anotado que aguardava aprovação da mudança. Sobre a Comissão
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Especial de Reforma da Lei Orgânica, o orador, na condição de seu Presidente, disse que
alcançaram o Artigo 93, ou seja, já foram analisadas trinta e nove páginas, restando, a
partir da próxima semana, a análise de mais trinta e oito páginas. Enfatizou que a comissão
espera que toda população, líderes de bairros, assim como os demais Vereadores que não
integram a comissão, também acompanhem os trabalhos para apresentar sugestões,
colaborando nas decisões. Informou que a comissão é composta por Vereadores,
funcionários desta Casa de Leis e do Poder Executivo, além de assessores jurídicos,
tentando fazer o melhor possível, contudo, é necessária a opinião de todos. Acrescentou
que foram realizadas quinze reuniões e, na próxima segunda-feira, concluirão o capítulo
relativo aos servidores municipais e, em seguida, iniciarão o capítulo relativo aos bens
municipais. Concluiu dizendo que este trabalho é complicado e por isso espera que, com a
ajuda de todos, possam elaborar uma melhor proposta da lei orgânica, dirimindo dúvidas
existentes. Aproveitou para convocar os Nobres Pares Pedro e Paulo, da CRNMA Comissão de Recursos Naturais e Meio Ambiente, para analisarem as denúncias e
reclamações acerca de construções, embargos e outros que, segundo informações, são
decididos por “dois pesos e duas medidas”, chegando à situação de munícipes não
poderem nem pintar a casa, enquanto outros destroem, reformam, levantam construções.
Enfatizou que esta reunião preliminar é necessária para definir alguns pontos, reunir com as
Secretarias Municipais de Obras e de Meio Ambiente, a fim de que todos “falem a mesma
língua”, e propôs que o Sr. Prefeito Municipal os acompanhe em visita as obras e, se for o
caso, os casos devem ser encaminhados ao Ministério Público. Declarou que não é
contrário a nenhum tipo de construção para moradia, contudo, chateia-se por saber que,
para uns pode e a outros não, assim como ocorre com algumas ruas que se alega não
poder receber manutenção devido à restrição ao problema ambiental, enquanto outras são
beneficiadas. Diante de tantas controvérsias, o orador disse haver comentários de que as
decisões são tomadas por causa da eleição deste ano, para atender este ou aquele. Para
evitar o agravamento dos problemas, prefere reunir os membros da comissão para verificar
o que vem ocorrendo e assim acabar com o problema, ainda que seja necessário impetrar
mandato de segurança. Disse que a Administração Municipal está liberando maquinários,
caminhões e até água para algumas construções, enquanto há outros que não atende
sequer com a água, não garantindo assim direitos iguais a todos, como determina a lei.
Comentou ter tomado conhecimento de que até mesmo uma construção rural foi paralisada,
o que nunca soube ter ocorrido antes. Declarou compartilhar da posição do Nobre Colega
Vanderlon, quando disse que encaminhará os casos ao Ministério Público, pois a
Administração Municipal não atende os Vereadores, representantes dos anseios da
população, enquanto há muito ocorrendo por aí com material público, caminhões, veículos,
maquinários e outros. Lembrou que há estradas que, até o momento, não foram patroladas
e, conforme alertou a Nobre Colega Deise, a temporada de chuvas está prestes a chegar e,
mais uma vez, a desculpa será de que o serviço não pode ser realizado em períodos de
chuva. Esclareceu que a CRNMA tratará, primeiramente, dos casos que vêm ocorrendo na
área urbana e, posteriormente, na área rural e, embora prevendo que haverá resistências,
que colocarão a população contra os Vereadores, realizará a parte que cabe aos
Vereadores. Disse que tem recebido várias reclamações, inclusive de um munícipe que, ao
procurar a Prefeitura Municipal, foi orientado a contratar um engenheiro para resolver seus
problemas. O orador lamentou tantas controvérsias, lembrando que Salesópolis conta com
um Plano Diretor aprovado e deve ser usado para benefício de todos, reiterando o convite
ao Sr. Prefeito Municipal para acompanhá-lo nas visitas às obras. Finalizando, parabenizou
a Diretoria da SES – Sociedade Esportiva Salesopolense, pelo campeonato realizado, cujo
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jogo final aconteceu no dia anterior a esta sessão, em que o time da própria Sociedade foi
campeão, e reuniu grande número de pessoas naquele que é o único campo desta cidade
em funcionamento. O VER. PEDRO DA FONSECA, considerando os vários comentários
acerca de pontes, disse que o Poder Público não pode esquecer a ponte do Aterrado, alvo
de muitas reuniões sem efetiva solução. Lamentou constatar que seja mais um caso
necessitando de encaminhamento ao Ministério Público, como o caso da passarela da Rua
José Victor Ribeiro, que o Nobre Colega Vanderlon teve que encaminhar àquele órgão para
conseguir atendimento. Esclareceu que não é contrário, nem acha desnecessárias as
passarelas que estão sendo construídas, mas, a ponte da Rua Padre Manoel há muito está
por fazer, em prejuízo de muitos. Também reclamou o descumprimento de prazo para
respostas aos Requerimentos apresentados pelos Vereadores ao Prefeito Adilson,
demonstrando total desrespeito com esta Casa de Leis e a necessidade de levar casos
simples ao Ministério Público, que poderiam ser resolvidos com boa vontade. Alertou que, a
qualquer momento, acontecerá um problema grave por falta de pintura e manutenção das
lombadas da cidade, situação que vem sendo cobrada, há muito, por todos os Vereadores,
sem solução. Lembrou ainda que, na gestão anterior, o cartão da cesta-básica dos
funcionários públicos municipais favorecia a circulação do dinheiro dentro do próprio
município, contudo, nesta gestão, o valor é pago no holerite, prejudicando assim o comércio
local. Concluindo, acrescentou que vem analisando o caso junto aos Assessores Jurídico e
Contábil deste Legislativo, a fim de reativar aquele cartão em benefício do comércio local. O
VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR, reportando-se à ponte citada pelo
orador que o antecedeu, sugeriu-lhe conversar com o Prefeito Adilson, quando, certamente,
ele o informará que várias pontes serão refeitas com recursos advindos de um convênio
firmado com o Ministério da Integração, que está enviando dois milhões para o município,
conseqüente do AVADAN (Formulário de Avaliação de Danos), relativo à decretação de
estado de emergência desta cidade. Acrescentou que há algumas empresas avaliando a
situação da ponte referida na Rua Padre Manoel, bem como de diversas outras, haja vista
que, com recursos próprios, o Município não consegue assumir os custos. Quanto à ponte
do Aterrado, disse que procurou alternativas e o próprio Poder Executivo, quando tomou
conhecimento do valor citado que será liberado, e também será utilizado na canalização,
drenagem e manutenção das estradas rurais. Enfatizou que Salesópolis nunca recebeu um
valor tão alto quanto este, conquistado através do Deputado Federal José Mentor, que
também conseguiu a liberação de uma máquina patrol. Informou ainda sobre a ponte da
Rua Padre Manoel, que vários moradores do entorno procuraram o Sr. Prefeito Municipal,
solicitando a retirada da ponte e a construção de outra para solucionar o problemas, pois a
anterior favorecia o acúmulo de lixo. Disse que é necessário mais um pouco de diálogo para
conhecer o que vem sendo feito, a fim de responder às pessoas que estão questionando.
Comentou que ele não apresentou nenhuma proposição para tomar conhecimento deste
fato porque, neste ano, aumentou a quantidade de Indicações e Requerimentos enviados
por esta Casa de Leis, se comparados aos anos anteriores, contudo, a Prefeitura Municipal
também tem muita prestação de contas para apresentar, além de muitos projetos a serem
elaborados para buscar recursos, não sobrando material humano para dar conta de tudo.
Justificou ainda que, muitas vezes, os funcionários deixam de fazer outro serviço para
responder os Requerimentos enviados que têm o prazo de trinta dias, entretanto, também
têm que regularizar a situação de muitos convênios que ainda estão com suas prestações
de contas pendentes, além dos que ainda serão liberados. Informou que, muito embora o
concurso público recém realizado, ainda com as novas contratações, não haverá
funcionário suficiente para preencher toda demanda de serviço. Citou como exemplo, o caso
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da regularização fundiária que a equipe responsável está avançando, contudo, devido à
falta de recursos financeiros, muitos loteamentos ainda não serão regularizados, por falta
de pessoal qualificado exigido para o levantamento do Programa Cidade Legal. Concluiu
dizendo acreditar que, até o próximo ano, todos os loteamentos inseridos no programa
serão regularizados e, com isso, melhorará a arrecadação do município, situação pendente
há mais de vinte anos. Lembrou que, se atualmente Salesópolis enfrenta problemas para
ligação de energia elétrica ou de água e esgoto, deve-se à falta de ação dos prefeitos
anteriores, que deixaram os loteamentos se formarem e, junto com eles, os problemas.
Portanto, concordou que precisa de fiscalização, até porque, a partir das quatro horas da
tarde, não se vê mais nenhum funcionário trabalhando, sendo necessário criar um programa
de fiscalização, para fiscalizar os caminhões de eucalipto que saem de madrugada a fim de
melhorar o sistema de arrecadação para aumentar o número de funcionários, a fim de
realizar os inúmeros serviços necessários. Ressaltou que, muitos problemas enfrentados na
atualidade, não são recentes, vêm rolando há tempos, contudo, quem assume a cadeira de
Prefeito Municipal, tem obrigação de, ao menos, tentar solucionar os problemas. Lembrou
ainda que, nem toda fiscalização ou regulamentação cabe ao Município, muitos cabem ao
Estado, mas ainda há muito por fazer nesta cidade para que se tome um rumo na efetiva
transformação de Salesópolis em estância turística. Citou como exemplo, a necessidade de
manter as estradas da Nascente do Rio Tietê, da Usina Parque, Barragem de Ponte Nova e
outros, sem as quais não há como os turistas acessarem os pontos turísticos desta cidade,
mas, todos os Vereadores já tiveram oportunidade de acompanhar o que irá ou deverá
acontecer. Informou que estão sendo realizadas reuniões para solucionar o caso da
passagem do Aterrado, ou para construir a ponte ou arrumar estrada. Disse que vários
Vereadores têm acompanhado esta questão, inclusive junto à Secretaria Estadual de
Recursos Hídricos, mas advertiu que não se pode aceitar a morosidade na decisão,
cansando a todos de tanto esperar. Enfatizou que, sem recursos, não há como colocar
materiais na estrada, porque passar uma máquina é fácil, mas não basta para solução,
então, sugeriu aos Nobres Pares “passarem o chapéu” junto aos seus Deputados, porque,
se depender apenas do recurso municipal, o problema não será resolvido. Cabe aos
Vereadores lutar por recursos para melhora do município e, finalizando, reportou-se à
questão da perca do título de estância turística, dizendo que é mais um boato, além de
outros em que criticam a ausência do Prefeito Adilson nos eventos, lembrando, porém, que
ele nunca foi de freqüentar bares, botequins ou jogar bilhar, e que, para encontrá-lo, basta
ir até as comunidades da igreja, onde ele sempre se faz presente. Sugeriu que pensem na
possibilidade de fazer um governo diferente, enfatizando que o Prefeito Adilson está
enfrentando uma correria neste um ano e oito meses, buscando apoio junto aos Deputados
para acertar os convênios e, a partir deste segundo ano, mostrar obras, lembrando, por fim,
que nos governos anteriores, as obras começaram a aparecer no terceiro ou quarto ano,
enquanto que na gestão atual, as obras aparecerão ainda neste ano. O SR. PRESIDENTE
parabenizou o Deputado Fausto Figueira que, junto aos Vereadores e Prefeito Municipal,
conseguiram a reativação, para breve, da Agência do Banco do Brasil nesta cidade.
Enfatizou a importância desta reativação, haja vista que, atualmente, os clientes enfrentam
sol e chuva devido ao pequeno espaço do Posto de Atendimento. Agradeceu o empenho de
todos os Vereadores e daquele deputado que conseguiram a habilitação desta cidade para
receber a agência, informando que representantes daquele banco já estiveram visitando
alguns imóveis no município. Concluiu dizendo que apresentará uma Indicação ou
Requerimento para entender a questão do agendamento no Posto de Saúde local, pois,
sabe de pessoas que vão as quatro ou cinco horas da manhã para conseguir marcar uma
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consulta para vinte ou vinte e cinco dias. Questionará se estão fazendo algum estudo para
melhorar esta sistemática, a fim de evitar tantos transtornos aos pacientes. O VER.
CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA, pela ordem, solicitou à Mesa Diretora, que requeira do
Sr. Prefeito Municipal, informar por que e quais são as obras que a Municipalidade vem
realizando com recursos próprios, embora já tenham sido pagas e não realizadas por
prefeitos anteriores, a fim de que esta Casa de Leis tome as medidas cabíveis, já que os
então administradores não cumpriram com o dever deles. Não havendo mais oradores
inscritos e nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e,
em nome de Deus, declarou encerrada a sessão, da qual lavrou-se a presente ata.
Sala Ver. Antonio Paulino de Miranda Júnior, em 23 de Agosto de 2010.
PRESIDENTE

:

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

