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ATA DA 23ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 30 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 Terceira 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: PROJETOS DE RESOLUÇÃO Nºs 003 – (Institui gratificação pela execução ou
colaboração em atribuições de trabalhos técnicos, científicos ou de relevante utilidade para
o serviço público, além das atribuições normais, no âmbito do Poder Legislativo Municipal, e
dá outras providências); e 004/10 – (Dispõe sobre a proposta parcial do orçamento da
Câmara Municipal, para o exercício de 2011), ambos de autoria da Mesa Diretora – desps.:
À Ordem do Dia da presente sessão, para única discussão e votação; REQUERIMENTOS
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 090 – Informar a atual situação do processo de
elaboração da Lei Específica junto ao sub-Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê
Cabeceiras, para que estabeleça as diretrizes municipais, estaduais e da sociedade civil, do
Ver. Pedro da Fonseca; 101 – Informar por quê, diante de tantas proposições apresentadas
pelos Vereadores, atendendo pedido dos munícipes, até o momento, os recursos oriundos
da receita de arrecadação com multas de trânsito não foram utilizados em benefício do
próprio trânsito local, bem como informe quando tais pedidos serão atendidos; 102 –
Informar: 1) quais processos relativos
às
obras
da
gestão
anterior foram
encaminhados ao Ministério Público, 2) quais destas obras estão passando por manutenção
e, se o recurso para esta medida provém do próprio convênio e, em caso de outra
procedência, informar, 3) como estas obras passam por manutenção se os processos estão
no Ministério Público, quem libera ou autoriza tal medida, e 4) quem é o funcionário
responsável pelo acompanhamento destas obras, ambas do Ver. Claudinei José de
Oliveira; e 103/10 – Informar quantos médicos, com suas especialidades, dias, horários e
número de pacientes/dia atendem no Posto de Saúde da área central, por que os
interessados têm que enfrentar filas de madrugada para conseguirem agendamento, qual
é o tempo de espera entre o agendamento e a consulta, e se houve redução no
atendimento, informar em quais especialidades e desde quando, do Ver. Agnaldo Bueno –
desps.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÃO Nº 189/10 - Solicitando ao Sr. Prefeito
Municipal, determinar ao Setor de Obras, instalar ou construir guard-rail nas laterais da
ponte da Estrada do Serrote, em frente ao bar da Dona Silvana, do Ver. Sérgio Aparecido
Feliciano de Sá – desp.: Encaminhe-se, lida no Expediente; COMUNICADOS sobre a
liberação de recursos financeiros para este município: do Ministério da Educação - nos
valores de R$ 537,80, R$ 1.293,20 e R$ 3.481,20, todos referentes a primeira parcela do
Programa PDDE sendo, respectivamente, os dois primeiros destinados à Escola Municipal
de Educação Infantil Professora Maria Aparecida Freire de Faria e o último à APM da EMEF
Mestra Henriqueta; da Câmara dos Deputados – no valor de R$ 2.587.500,00 referente aos
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recursos do Orçamento da União empenhados ao Município, no mês de Julho/2010 e; no
valor de R$ 138.829,06, referente aos recursos do Orçamento da União pagos ao Município,
no mês de Julho/2010; CONVITE do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para o
Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais de 2010, no próximo dia
dez de setembro, às dez horas, na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, com o tema
Ensino/Fundeb e Precatórios/Execução Orçamentária – desps.: Arquive-se, Plenário ciente.
Terminada a leitura, o Sr. Presidente concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O
VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA iniciou apoiando o Requerimento Nº 103, de autoria
do Nobre Colega Agnaldo – Presidente, enfatizando que, há muito, a população vem
sofrendo com as filas no Posto de Saúde. Lembrou ainda que, recentemente, esta Casa se
reuniu com a Secretária Municipal de Saúde e representantes da Provedoria da Santa Casa
local discutindo assuntos semelhantes. Enfatizou a importância do Requerimento Nº 90, do
Nobre Colega Pedro, demonstrando que esta Casa não se omite, muito embora reconheça
que a Lei Específica é elaborada por representantes de diversos municípios da região que,
certamente, aguardam a aprovação do Código Florestal para incluir benefícios às regiões de
proteção de mananciais, como é o caso de Salesópolis; contudo, concordou que deve-se
cobrar constantemente a conclusão da referida lei.
Justificando oralmente seu
Requerimento Nº 101, lembrou que a Nobre Colega Deise também vem reivindicando
melhorias no trânsito local, e esclareceu que propõe a aplicação do recurso oriundo da
arrecadação das multas do trânsito, para sinalização do trânsito na área central da cidade e,
quando conseguir novo recurso, estendendo a sinalização da zona rural. Enfatizou ainda
que a medida é necessária para evitar futuros acidentes no trânsito local, especialmente,
nos finais de semana, cuja situação se agravará, em breve, com o previsto fechamento da
Rodovia dos Tamoios, que passará por obras de recuperação, obrigando o desvio do
trânsito para a Rodovia Salesópolis-Pitas. Por fim, justificou seu Requerimento Nº 102,
acrescentando que, diante dos comentários de que há processos de obras tramitando no
Ministério Público, pretende saber a situação de cada uma delas para que este Legislativo
adote as providências junto ao Administrador Municipal atual ou antecessor. O VER.
PEDRO DA FONSECA justificou oralmente seu Requerimento Nº 90, dizendo que, embora
acredite seja mais um na lista dos diversos encaminhados, insistirá e continuará fazendo
seu trabalho em prol dos munícipes. Esclareceu que cobra a Lei Específica em trâmite no
Sub-Comitê de Bacias do Alto Tietê, porque a demora na deliberação é prejudicial para
Salesópolis. Disse que a aprovação dessa Lei Específica interfere nas leis que tramitam por
esta Casa de Leis, assim como a lei que tramita no Conselho Estadual de Recursos Hídricos
que possibilita à Salesópolis, receber recursos pelo uso da água, mas, sem a aprovação da
referida lei isto também fica paralisado. Ressaltou que os Vereadores, assim como o Sr.
Prefeito Municipal, devem cobrar agilidade na decisão diante da grande importância para
Salesópolis. Por fim, disse esperar que o Prefeito Adilson não trate este Requerimento
como tem feito com os demais, demorando no atendimento de assunto tão importante. Não
havendo mais oradores inscritos, o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA,
solicitando ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura do Requerimento de Urgência
Especial Nº 003/10. Terminada a leitura, foi o referido requerimento submetido à votação,
sendo aprovado por unanimidade. Aprovada a urgência especial, o Sr. Presidente solicitou
ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura dos Pareceres CJR Nº 021 e CFO Nº 035
recomendando a aprovação do PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 003 – (Institui gratificação
pela execução ou colaboração em atribuições de trabalhos técnicos, científicos ou de
relevante utilidade para o serviço público, além das atribuições normais, no âmbito do Poder
Legislativo Municipal, e dá outras providências); CJR Nº 022 e CFO Nº 036 recomendando a
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aprovação do PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 004/10 – (Dispõe sobre a proposta parcial
do orçamento da Câmara Municipal, para o exercício de 2011); e CFO Nº 024
recomendando a aprovação do PROJETO DE LEI Nº 14/10 (Dispõe sobre as Diretrizes para
elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2011, e dá outras providências).
Terminada a leitura, o Sr. Presidente colocou em única discussão os PROJETOS DE
RESOLUÇÃO Nºs 003 (Institui gratificação pela execução ou colaboração em atribuições de
trabalhos técnicos, científicos ou de relevante utilidade para o serviço público, além das
atribuições normais, no âmbito do Poder Legislativo Municipal, e dá outras providências) e
004/10 (Dispõe sobre a proposta parcial do orçamento da Câmara Municipal, para o
exercício de 2011), ambos de autoria da Mesa Diretora, os quais foram aprovados por
unanimidade, sem preceder manifestação. Passando para a pauta prevista e publicada, o
Sr. Presidente submeteu à única discussão e votação o PROJETO DE LEI Nº 14/10 (Dispõe
sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2011, e dá
outras providências), de autoria do Poder Executivo, o qual também foi aprovado por
unanimidade, sem preceder manifestação. Não havendo mais 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.
CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA, reportando-se às obras previstas na Rodovia dos
Tamoios, dirigiu-se ao Sr. Presidente e solicitou aproveitar as reuniões do CODIVAP, bem
como oficializar a Câmara e Prefeitura do município de Paraibuna, para pedir apoio
objetivando obras de melhorias no acesso para Salesópolis. Disse que a obra ainda está
em fase de licitação, portanto, momento propício para se apresentar este tipo de
reivindicação. Comentou que o atual Prefeito de Mogi das Cruzes, Marco Bertaiolli, há
muito, vem brigando para conseguir a compensação pela manutenção de represas e,
ultimamente, pensa em levar o processo à Justiça para receber recursos pelas áreas
inundadas, sugerindo que Salesópolis procure saber maiores detalhes para também aderir a
esta luta. Enfatizou que, se uma cidade do porte e arrecadação de Mogi das Cruzes, está
lutando neste sentido, Salesópolis, em situação tão inferior, deve iniciar também sua parte
na luta. Informou que já solicitou uma reunião com aquele Prefeito, a fim de saber maiores
detalhes da sua atuação no caso e, quem sabe, consiguir com a empresa contratada por
aquela Prefeitura Municipal, ao menos, um estudo das possibilidades para Salesópolis. O
orador ressaltou como sendo interessante que o Prefeito Marco Bertaiolli, do mesmo
partido do Governo do Estado, já alertou que, sendo necessário, levará este caso às
esferas judiciais, defendendo o interesse do seu povo, assim como acredita que deva
ocorrer nesta cidade. Lembrou que, desde
a gestão passada, vem solicitando a
implantação de uma Universidade Federal neste município, obtendo em mãos, os
documentos que comprovam esta luta, contudo, clamou a todos fortalecer esta luta, tão logo
passe o período eleitoral. Lembrou que quatro cidades da região, embora de maior porte
que Salesópolis,
já conseguiram e, considerando que acredita seja este, muito
provavelmente, um dos únicos meios para aumentar a arrecadação, fortalecer o comércio e
o turismo através da educação e ainda desenvolver esta cidade ordenadamente, pediu
apoio nesse trabalho. Disse que a continuidade da luta poderá colaborar para tal
implantação, em futuro próximo, atendendo os salesopolenses e demais cidades da região.
Parabenizou a Equipe do EE CAJU (Educação e Esporte CAminhando JUntos), diretoria e
Professor Dênis, seu amigo pessoal, por trazer para Salesópolis, o troféu de Vice-Campeão
da 5ª Copa Flex-Pé Kids. Esclareceu que a final foi disputada com uma equipe mogiana que
colhe os talentos de Mogi das Cruzes para sua equipe, enquanto Salesópolis levou os
atletas de um projeto sócio-educacional-esportivo desenvolvido pela Associação
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Caminhando Juntos, preparados dentro deste município. Finalizou parabenizando a todos,
em especial os professores e atletas que, mais uma vez, elevaram o nome de Salesópolis
na região. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA disse que a sua maior preocupação, no
momento, é o término das obras que vêm sendo realizadas pela Empresa SA Paulista, para
que se inicie a segunda etapa. Acrescentou que, embora tenha solicitado o projeto, não o
recebeu e desconhece qualquer informação acerca da sinalização na Rodovia SP-88 e, tal
qual o Vereador Nei comentou em relação à Estrada das Pitas, também está preocupado
com a questão de segurança dos usuários. Lembrou que o atual Prefeito conseguiu a
pavimentação dentro do perímetro de Salesópolis, obra que está prevista para acontecer,
em breve, entre o Portal Artístico da cidade e a Praça do Peão, acreditando que também
deve haver preocupação com a sinalização. Quanto às obras na Rodovia dos Tamoios,
disse ter tomado conhecimento, em reunião na cidade de Paraibuna, que parte da
duplicação está em processo licitatório, contudo, não sabe se vai sair. Lembrou da Rodovia
do Sol que, há cinqüenta anos se fala do projeto, não sai do papel, portanto, é importante
lembrar que os projetos de obras caminham na mesma velocidade dos julgamentos de
processos jurídicos, com morosidade. Lembrou que, neste período eleitoral, aparecem
inúmeros candidatos à Deputado, no município, portanto, alertou para que todos reflitam,
haja vista que a decisão é muito importante para os moradores desta cidade que já sofrem
com o desemprego, dentre outros problemas pela falta de estrutura. Sugeriu a todos que
dêem crédito e ajudem aqueles candidatos que sempre ajudaram este município, porque
serão quatro anos pela frente e, neste ano, serão eleitos os dirigentes que poderão mudar
a vida deste País. Por fim, dirigiu-se aos presentes e aos internautas, solicitando que
reflitam sobre os que sempre foram parceiros deste município e analisem a credibilidade do
candidato antes de decidirem, porque nova chance de mudança surgirá somente após
quatro anos. O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES, reportando-se à manifestação do
último orador, lembrou do Plano de Carreira que, há muito, se fala e não efetiva, não
avança, fica sempre na mesmice, portanto, também concordou que todos devem saber
quem eleger para evitar pagar caro pela decisão. Considerando que, na próxima quintafeira, acontecerá a tradicional “Feira de Quinta de mês”,
disse esperar que os
organizadores lembrem-se do ocorrido na feira do início deste mês, quando fecharam o
calçadão da Rua XV de Novembro, prejudicando sobremaneira o trânsito. Disse esperar que
o Sr. Prefeito junto dos organizadores lembrem-se do ocorrido e das dificuldades causadas,
tentem sanar os problemas registrados na ata da sessão ocorrida após aquela quinta-feira,
e evitem maiores problemas para a próxima quinta-feira. Comentou que esteve, no último
sábado, reunido com membros da Associação do Bairro dos Pintos, quando cobraram a
presença do Nobre Vereador Sebastião que sempre freqüenta as reuniões da entidade, que
acontecem sempre no quarto sábado de cada mês, com exceção deste mês que acontecerá
no dia dezoito de setembro, para a qual ficam todos os Vereadores convidados. Informou
que, no decorrer da citada reunião, alguns presentes reclamaram que, toda vez que a
Municipalidade passa a máquina naquela estrada, não faz a obra necessária para saída de
água, prejudicando o trabalho feito. Cobrou então a implantação do Conserveiro Rural,
prometida por ocasião da campanha política do atual Prefeito Municipal, pois, já poderia
estar realizando os serviços pertinentes, mas, dois anos se passaram da atual gestão e
muitas promessas não foram cumpridas. Lembrou ainda que foi distribuído à população um
folheto de propostas de campanha, sugerindo aos munícipes que o cobrem, porque nenhum
bairro recebeu o Conserveiro Rural, a limpeza dos Bairros Totozinho Cardoso e Fartura
ainda estão pendentes, cuja situação é de sujeira. Espera que realmente os munícipes
lembrem-se muito bem disso, conforme alertou o Nobre Colega Paulo, quando forem votar.
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Informou ainda que, nesta semana, foi cobrado por um munícipe que, na quarta-feira da
semana passada, foi à Santa Casa local, por volta de meia noite, para atendimento à sua
filha cujo braço estva cheio de bolhas, mas, a médica plantonista não a atendeu e lhe
respondeu que estava apenas para atender urgência e emergência. No dia seguinte, a
menina foi levada para atendimento em Mogi das Cruzes e seu pai também disse que
comunicaria o caso à Provedoria. O orador disse que levou o caso a um dirigente da Santa
Casa, solicitando providências, mas, no dia seguinte, recebeu reclamação de outra pessoa,
sobre a mesma postura médica. Lamentou o caso, dizendo que parece que estão brincando
com a saúde da população, reafirmando que, muito embora naquele hospital haja outros
bons atendimentos, não se calará diante deste caso e espera que esta Casa de Leis
também tome providências, contudo, enfatizou que sempre procurará
primeiro os
dirigentes. Também parabenizou a Equipe EE CAJU que é exemplo de um trabalho sério
que vem rendendo frutos, motivo pelo qual tem facilidade para conseguir parceiros.
Enfatizou ainda que isso é resultado de um trabalho reconhecido por todos, porque é
realizado por pessoas capacitadas, que querem o bem do município, que “vestem a camisa”
e trabalham sem interesse próprio, preocupados com o bem estar da comunidade e do
município. Por fim, declarou que não se cansa de usar a tribuna deste Legislativo e
parabenizar o pessoal da Associação Caminhando Juntos pelo trabalho que desenvolvem,
incentivando a todos para ajudá-los sempre que possível e, quanto a ele, embora as
condições sejam pequenas, continuou se colocando à disposição para sempre ajudá-los
com amor e de coração. O VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR
informou que o Governo do Estado baixou uma nova Resolução sobre o ICM e esclareceu
que, até então, o que se via nesta cidade era um comércio desenfreado e desleal de
eucalipto e a Prefeitura Municipal sem condições de fiscalizar, contudo, o assunto sempre
foi debatido nesta Casa de Leis, em especial, com relação à fuga do ICMS pela sonegação.
Disse que, a fiscalização pelo Estado era esporádica e, com isso, a sonegação foi
crescendo. Diante desta situação, o Estado baixou a citada Resolução, através da qual as
empresas (Votorantim e Cia. Suzano de Papel e Celulose), que recebem a madeira deste
município, são obrigadas a pagar o ICMS direto para o Estado, não repassando mais para
o fornecedor de Salesópolis, portanto, dessa forma, todas as notas fiscais emitidas por
empresas de Salesópolis não têm mais crédito de ICMS. Assim, já se constata o
reaquecimento da CAMAT - Cooperativa Agrícola Mista do Alto Tietê, porque os produtores
de madeira voltaram a entregar seu produto nela. Concluiu dizendo que graças a esta
resolução, Salesópolis e os demais municípios que trabalham com silvicultura, puderam
constatar a melhora na arrecadação municipal. Não havendo mais oradores inscritos, o
SR. PRESIDENTE referiu-se ao Contrato de Concessão entre o Município e a Sabesp,
informando que o último está vencido e o novo ainda não foi firmado, portanto, espera que o
Poder Executivo informe a quantas anda a situação, se já há algum tipo de negociação,
alguma reunião marcada, a fim de que os Vereadores participem do processo decisório.
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 30 de Agosto de 2010.
PRESIDENTE

:

1º SECRETÁRIO :
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2º SECRETÁRIO :
A Ata supra foi lida e ___________________ em Sessão Ordinária, realizada
em 13 de Setembro de 2010.

