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ATA DA 33ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 06 de Dezembro de 2010 - 2º Período da 15ª Legislatura. Aos
seis dias do mês de Dezembro do ano dois mil e dez, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Trigésima 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 ausência da Verª. Deise Aparecida Corrêa Duque
e presença dos demais membros desta Casa. Havendo número legal, o Sr. Presidente
declarou aberta a sessão e solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura 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 dos
presentes, ou seja, oito votos. Ato contínuo, o Sr. Presidente submeteu a ata à discussão e
votação, sendo a mesma também aprovada por unanimidade dos presentes, 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: OFÍCIO Nº 644/10 do Poder Executivo, encaminhando o BALANCETE
FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SALESÓPOLIS, referente aos meses de SETEMBRO e OUTUBRO/2010, através de mídia
digital – CD-Rom – desp.: À Comissão de Finanças e Orçamento; REQUERIMENTO Nº
141/10 – Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, informar quais vias públicas tiveram seus
nomes alterados no biênio 2009/2010 e solicita cópia dos documentos legais dispondo
sobre as alterações de denominações de vias públicas nesse mesmo período, do Ver.
Claudinei José de Oliveira – desp.: Aprovado, encaminhe-se; MOÇÃO Nº 007/10 – DE
CONGRATULAÇÕES ao Senhor José Antonio de Lima Novaes, Ilustre Escrivão de Polícia
na Delegacia de Polícia de Salesópolis, pela sua aposentadoria, após muitos anos de
excelente trabalho no serviço público, do Ver. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior e
outros – desp.: Aprovada, encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito
Municipal Nºs: 227 – Determinar ao setor competente a limpeza necessária na valeta que foi
gramada pela Empresa SA Paulista, ligando a Rua Ferdinando Jungers à Escola Estadual
Vereador Elisiário Pinto de Moraes, no Distrito dos Remédios, dos Vers. Sérgio Aparecido
Feliciano de Sá e Angelino Rodrigues; 228 – Interceder junto à Empresa Bandeirante
Energias do Brasil, objetivando a colocação de uma luminária em frente ao Nº 261, da Rua
Licínio Cardoso do Nascimento, Vila Bragança, do Ver. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá;
230 – Determinar ao setor competente realizar obras de conservação que se fazem
necessárias na altura do Km 19 da Estrada da Petrobrás, próximo a propriedade do Sr.
Antonio Gonçalves; 231 – Determinar ao setor competente, realizar a poda da árvore
localizada no pátio da Delegacia desta cidade, ambas do Ver. Paulo Arouca Sobreira; 232 –
Determinar à Secretaria de Saúde, envidar esforços objetivando a compra de mais um
microcomputador para o Setor de Agendamento de Consultas, dos Vers. Angelino
Rodrigues e Sérgio Aparecido Feliciano de Sá; 233 – Determinar ao setor competente,
adotar as providências necessárias, para sanar o problema enfrentado pelos moradores da
Rua da Lapa com a temporada de chuvas, especialmente, com relação ao alagamento da
casa do Sr. Carlos, do Ver. Claudinei José de Oliveira; 234 – Atender o abaixo-assinado que
anexa, solicitando adequação dos horários das aulas, e Creche em período integral para
alunos que precisam, e que continue com as salas de meio período, ambas para crianças
menores de quatro anos, do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes; e 229/10 – Solicitando ao
Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, envidar todos os esforços
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necessários, atuando em conjunto com os comandos das Polícias Civil e Militar do Estado
de São Paulo, para aumento do efetivo policial, pois a situação da segurança pública em
Salesópolis está à beira do caos por absoluta falta de elementos humanos, do Ver.
Sebastião Rodrigues de Campos Júnior – desps.: Encaminhe-se, Plenário ciente; CONVITE
da EMEI’ Professora Maria Aparecida Freire de Faria, para a Solenidade de Formatura dos
seus alunos, a realizar-se no próximo dia onze de dezembro, às dezoito horas na própria
unidade escolar; COMUNICADOS sobre a liberação de recursos financeiros para este
município: do Ministério da Educação – nos valores de R$ 867,20 e R$ 1.734,40, ambos
referentes a primeira parcela do PDDE para a APM da EMEF Antonio Alves de Alvarenga –
emitidas, respectivamente, em onze e treze de Agosto; outra no valor de R$ 2.800,00
referente a primeira parcela do PDDE para a APM da EMEF Ernesto Ardachnikoff – emitida
em treze de Agosto; no valor de R$ 1.217,60 referente a primeira parcela do PDDE para a
APM da EMEI Vereador Antonio Rodrigues Fernandes – emitida em dezesseis de Agosto;
no valor de R$ 2.421,60 referente a primeira parcela do PDDE para a APM da EMEF
Professora Maria de Lourdes Gonçalves de Toledo – emitida em dezessete de Agosto; no
valor de R$ 1.184,00 referente a primeira parcela do PDDE para a EMEI Polymnia Bueno
Leite – emitida em dez de Setembro; nos valores de R$ 2.646,00, referente a Alimentação
Escolar – Pré-Escola e de R$ 4.698,00, referente ao PNAE – Médio, ambos emitidos em
dez de agosto; nos valores de R$ 13.230,47 e R$ 3.371,91, ambos relativos à sexta parcela
do PNATE, emitidos em trinta e um de agosto e; no valor de R$ 50.275,63, relativo à sétima
quota do FNDE, emitido em vinte de agosto; nos valores de R$ 1.044,00 referente ao
PNAE-Creche, R$ 4.698,00 referente ao PNAE-Médio; R$ 2.646,00 referente a Alimentação
Escolar-Pré-Escola; R$ 1.338,00 referente a Alimentação Escolar-EJA; R$ 16.662,00
referente a Alimentação Escolar-Ensino Fundamental, todos emitidos em nove de Setembro,
e R$ 51.275,64 referente a 8ª Quota do FNDE, emitido em vinte e um de Setembro –
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
declarando seu apoio à Indicação Nº 234 do Colega Vanderlon, acrescentando que será
necessário aumentar o número de atendidos. Também apoiou a Indicação Nº 229 do
Colega Sebastião, enfatizando que é um trabalho que vem sendo fortalecido pelos
Presidentes de Câmaras do Alto Tietê, assim como já foi solicitado o aumento do efetivo, ao
menos, no período de festas. Quanto à Indicação Nº 232, do Nobre Colega Angelino,
lamentou o ponto em que os Vereadores chegam, de ter que pedir à Administração
Municipal adquirir um computador para melhor atender o Setor de Saúde. Disse que isso
deveria acontecer naturalmente numa administração, contudo, como tantos outros casos, é
necessário que os Vereadores atendam os reclamos de funcionários e apresentem o pedido
e concluiu esperando que esta proposição seja atendida para que o serviço de atendimento
da saúde também sejam mais bem organizados para os usuários. Com relação à poda de
árvore, alvo da Indicação Nº 231, do Colega Paulo, disse que também a solicitou para
outros locais e, embora espere que o autor seja atendido, acredita que isso não seja
importante para o Prefeito Adilson, já que há vários casos na área central, além de outras
solicitações de poda em alguns bairros. Justificando oralmente seu Requerimento Nº 141,
disse que apresentou algumas sugestões de nomes de ruas e, mesmo sem obter resposta,
alguns foram atendidos, contudo, tomou conhecimento somente pela imprensa. Alertou que
a alteração de denominação de via pública deve ser autorizada pelo Legislativo Municipal,
mas, até o momento, não recebeu nenhum projeto sobre matéria parecida. Também
justificou oralmente sua Indicação Nº 233, lembrando que os problemas da Rua da Lapa
são antigos e, com a temporada de chuva, eles se agravam, complicando a situação 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 33ª Sessão Ordinária, realizada em 06 de Dezembro de 2010

FL. 3

alguns moradores. Disse ainda que, caso os recursos liberados para casos urgentes não
possam ser utilizados para sanar esse problema, há necessidade de adotar uma medida
paliativa. Concluiu dizendo que possui algumas fotos para expor o problema, enfatizando
que o serviço solicitado é básico e, se não há como fazer uma grande obra, é necessário,
ao menos, fazer uma valeta, para evitar que algumas casas sejam invadidas pelas águas
pluviais. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA reportou-se inicialmente a sua Indicação Nº
230, dizendo acreditar que, até o momento, a máquina necessária para o serviço de
melhoria ainda não chegou àquele local, onde os moradores enfrentam situação difícil para
o deslocamento, contudo, alertou que a temporada de chuvas pode agravar ainda mais a
situação. Quanto à Indicação Nº 231, acrescentou que, assim como as demais solicitações,
é necessária, contudo, sugeriu agendar uma reunião com o Sr. Iolando, responsável pelo
setor, para que informe a data prevista para a poda. Enfatizou a necessidade de um
planejamento deste serviço de poda ao longo do ano, o que dispensaria a solicitação de
munícipes e Vereadores. Por fim, também sugeriu a elaboração de um documento conjunto
entre os Vereadores, solicitando a poda planejada, pois, diante de tantas solicitações já
apresentadas, daria para podar árvores de Salesópolis a Brasília, e ainda economizará
papel para elaboração de pedidos. O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES, reportandose à Indicação Nº 230, disse que também visitou o local, constatando que não há condições
de tráfego na estrada, devido às grandes valetas, formadas com as últimas chuvas,
inviabilizando-a até mesmo aos ônibus do transporte escolar. Disse ainda que, caso o Nobre
Colega não apresentasse esta proposição, ele a apresentaria, dada a gravidade e a
necessidade de medidas para minimizar o problema enfrentado pelos moradores daqueles
arredores. Também declarou seu apoio à Indicação Nº 229 do Nobre Colega Sebastião,
pois o problema com a falta de efetivo policial vem de longas datas, portanto, é de grande
importância esta proposição. Justificou oralmente sua Indicação Nº 234, esclarecendo que
recebeu um abaixo-assinado com, aproximadamente, cento e cinqüenta assinaturas, onde
as mães solicitam a reabertura das salas para atender as crianças de meio período na
Creche. Acrescentou que todos conhecem as dificuldades de serviço nesta cidade, contudo,
as mães são penalizadas e correm o risco de perder seus empregos por falta de creche
para acolher seus filhos enquanto trabalham. Disse que, segundo informações, a Secretaria
Municipal de Educação já determinou não fazer a matrícula dos menores de quatro anos de
idade, dificultando assim a vida das mães trabalhadoras, muitas delas, arrimo de família.
Por fim, enfatizou que, se o Prefeito Adilson não atender o abaixo-assinado, não agir com
cuidado e carinho, estará prejudicando muitas mães desta cidade. O VER. SEBASTIÃO
RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR apoiou a Indicação Nº 234 do Nobre Colega que o
antecedeu, enfatizando que o problema deve ser estudado com carinho, porque é um caso
social, portanto, e deve-se garantir o atendimento adequado aos filhos de mães
trabalhadoras. Disse acreditar que o Sr. Prefeito cederá ao pedido, atendendo as várias
famílias constantes do abaixo-assinado, sensibilizando-se com o problema apresentado.
Também declarou seu apoio à Indicação Nº 231 do Nobre Colega Paulo, enfatizando que há
um grande número de reclamações acerca dess problema. Lembrou que o trabalho foi
iniciado e paralisado, portanto, concorda com o autor que sugeriu a poda planejada,
evitando os documentos enviados pelos Vereadores e os transtornos aos munícipes.
Justificou oralmente sua Moção Nº 07, esclarecendo que o funcionário da Polícia Civil está
aposentado, mas, devido à falta de um substituto, continua no cargo, aguardando uma
posição dos seus superiores para realmente gozar sua aposentadoria. Enfatizou que o
homenageado poderia ter solicitado seu afastamento, mas, reconhecendo a dificuldade do
Município com a falta de pessoal, ainda se mantém no cargo e, sem ele, provavelmente, a
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Delegacia local não estaria mais funcionando no período noturno, motivo do reconhecimento
desta Casa, através da proposta ora apresentada. Reportando-se à sua Indicação Nº 229,
acrescentou que a solicitação de aumento de efetivo é um trabalho de todos os Vereadores,
contudo, é necessário mostrar à Secretaria Estadual de Segurança Pública a realidade de
Salesópolis, muito embora, estejam cansados de o fazer. Reconheceu os problemas
enfrentados pelos funcionários da Área de Segurança devido à falta de contingente e
finalizou dizendo que, apesar da estatística demonstrar poucos casos nesta cidade, muitos
não são registrados no devido Boletim de Ocorrência, contudo, o problema local vem se
agravando e é necessário cobrar mais segurança para Salesópolis e para toda Região do
Alto Tietê. Não havendo mais oradores inscritos, o Sr. Presidente passou para a ORDEM
DO DIA e solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura do Requerimento de
Urgência Especial Nº 006/10. Terminada a leitura, foi o referido requerimento submetido à
votação, sendo aprovado por unanimidade dos presentes, ou seja, oito votos. Aprovada a
Urgência Especial, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura
dos PARECERES CJR Nº 30 e CFO Nº 48/10, CJR Nº 31 e CFO Nº 49/10, e CJR Nº 32 e
CFO Nº 50/10, respectivamente, recomendando a aprovação dos PROJETOS DE LEIS Nºs
32/10 (Dispõe sobre reajuste salarial ao pessoal da Câmara Municipal da Estância Turística
de Salesópolis e dá outras providências) e 033/10 (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 outra providências), ambos de autoria da Mesa Diretora, e do PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 02/10 (Concede Título de Cidadão Honorário do Município e dá outras
providências), de autoria do Ver. Paulo Arouca Sobreira. Terminada a leitura, o Sr.
Presidente colocou em única discussão e votação os PROJETOS DE LEI Nºs 032 e 033/10,
os quais foram aprovados por unanimidade dos presentes, ou seja, por oito votos, dada a
ausência da Verª. Deise Aparecida Corrêa Duque, sem preceder manifestação. Concluindo
a pauta, o Sr. Presidente colocou em única discussão o PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 02/10 (Concede Título de Cidadão Honorário do Município e dá outras
providências), de autoria do Ver. Paulo Arouca Sobreira. O VER. PAULO AROUCA
SOBREIRA disse que é de conhecimento geral, o trabalho desenvolvido pelo Dr. Gondim
nesta cidade, motivando a proposta de concessão deste título, enaltecendo as qualidades
do homenageado, seu atendimento e sua dedicação aos munícipes. Enfatizou que o Dr.
Gondim nunca mediu esforços para estar à disposição de todos, munícipes e Vereadores,
portanto, uma justa homenagem àquele que sempre se empenhou para solucionar os
problemas de saúde desta cidade, abrindo outras portas e mostrando outros caminhos. Por
fim, registrou sua gratidão aos Nobres Pares que o acompanharam, assinando a proposta
desta honraria, esperando o momento para, pessoalmente, estar com o homenageado, na
solenidade de entrega desse Título. Ninguém mais se manifestando, o Sr. Presidente
submeteu a matéria à única votação, a qual também foi aprovada por unanimidade dos
presentes. 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. PEDRO DA FONSECA iniciou
dizendo que, há muito, tem reclamado a falta de resposta aos requerimentos encaminhados
ao Poder Executivo, exemplo disso, citou o pedido apresentado para adequar a
acessibilidade da EMEF Mestra Henriqueta, escola que parece esquecida pela
Administração Municipal, lembrando ainda que, na gestão passada, foi aprovada a
cobertura da sua quadra, mas, até então, não tal obra não foi iniciada. Disse que este é um
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dos requerimentos apresentados por ele, não respondidos, demonstrando o descaso para
com os Vereadores. Reportando-se a outro requerimento de sua autoria, solicitando
informações acerca dos recursos federais liberados para este município, lembrou que é
obrigação do Poder Executivo notificar o Poder Legislativo sobre todos os recursos, mas
que a resposta que recebeu, diz que não é obrigação tais notificações. Lamentou o fato,
enfatizando onde está a transparência deste gestor, que deveria disponibilizar as
informações. Disse que a Lei Nº 9452/97, de 20 de março de 1997, dispõe que os órgãos e
entidades da Administração Federal, direta, autarquias, fundações públicas, empresas
públicas ou sociedade de economia mista federal, notificarão as respectivas Câmaras
Municipais sobre a liberação de recursos financeiros que tenham efetuado, à qualquer título,
para os municípios, no prazo de dois dias úteis, contados da data da liberação. Assim, o
orador esclareceu que cabe ao Governo notificar as Câmaras Municipais, portanto, solicitou
ao Sr. Presidente tomar as providências devidas para que todos estejam cientes desses
montantes. Informou ainda que, na mesma lei, em seu artigo segundo, dispõe que a
Prefeitura beneficiada pela liberação desses recursos deverá notificar os partidos políticos,
sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais, com sede no município, das
respectivas liberações, no prazo de dois dias úteis, sendo assim, acrescentou que cabe aos
líderes de partido cobrarem tais notificações. Citou outro requerimento que encaminhou, em
setembro, ao Executivo, cuja resposta recebeu neste mês, referente à Rua Domingos Freire
de Almeida (rua da Creche Municipal), que está deteriorada e afundando, assim como o
parque infantil localizado nesta mesma via. Disse que, segundo informações, o parque não
foi concluído e a empresa responsável foi notificada, mas, até o momento, nada respondeu,
contudo, salientou o orador que a situação está ficando cada vez pior. Comentou que estes
são casos de dinheiro público jogado no lixo, portanto, mais uma vez, pediu providências.
Quanto às estradas rurais, disse que, devido à nova temporada de chuva, é necessário
tomar providências, pois, nesta data, visitando a Estrada do Espelho D’Água, próximo ao
“barzão” na parte de cima, por falta de limpeza de bueiro e de saída de água, os antigos
problemas voltaram. Lamentou a falta de manutenção nas estradas rurais, especialmente,
nos trechos de subida, assim como a falta de limpeza dos canaletes e bueiros da Rodovia
Mogi-Salesópolis, que evitariam tantos transtornos, portanto, sugeriu ao Sr. Presidente
enviar ofício ao DER para realização de tais serviços. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE
OLIVEIRA, lembrou que está próximo o encerramento dos trabalhos deste Legislativo,
neste exercício de 2010, e os Vereadores ainda aguardam respostas de diversos
requerimentos que apresentou, mas, até o momento, a Administração não achou tempo
para respondê-los ou, ainda não tem os documentos adequados para encaminhar.
Reportando-se ao bom trabalho que o “Sr. Zezé” e Antonildes vêm realizando no Setor de
Obras, disse que, muitas vezes, eles são prejudicados por outras pessoas ou por falta de
cronograma. Falou que, segundo pesquisas científicas, a temporada de chuvas tende a
aumentar cada vez mais e, neste município não será diferente, portanto, como algumas
obras ficaram pendentes para este período de chuvas, há muito por fazer. Prosseguindo,
sugeriu a preparação de uma equipe de emergência, a fim de colocarem materiais
reutilizáveis nos pontos mais críticos das estradas municipais. Comentou que, face às
chuvas deste final de semana, somente ele, foi procurado por moradores de cinco bairros
diferentes, expondo a situação crítica que vêm enfrentando, acreditando que outros Pares
também foram procurados por outros representantes de bairros. Reiterou que, não dispondo
da equipe de emergência sugerida, os meses de dezembro e janeiro prometem dias piores,
portanto, espera que o Sr. Prefeito o atenda, bem como defina quem “dará as cartas no
Setor de Obras”, evitando que problemas simples, como a poda de árvore, tenham que
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passar por dez pessoas e não seja realizada. Ressaltou ainda, que há funcionários
contratados para aquele setor, mas, prestando serviços em setor diverso, enquanto há
tantos problemas dos moradores rurais a serem resolvidos. Referindo-se às obras públicas
em andamento, disse que é inadmissível aceitar a situação da Avenida Prof. Adhemar
Bolina, pois, Salesópolis conta com três ruas de acesso rápido, sendo a citada avenida e as
Ruas XV de Novembro e Alferes José Luiz de Carvalho, contudo, estas duas últimas não
são de mão dupla, prejudicando o trânsito na cidade, entretanto, a empresa responsável por
tal obra está fazendo-a de forma “picada”, sem qualquer planejamento e acompanhamento
por parte de funcionário da Prefeitura. Lamentou a falta de organização da empresa,
prejudicando todo tipo de transporte, contudo, ressaltou que, se a empresa não for cobrada,
continuará do jeito que está, portanto, é necessário que a Administração Municipal enxergue
a situação e a resolva. Dirigindo-se ao Sr. Presidente, disse que a população está
desiludida e desanimada, cabendo ao Chefe do Poder Executivo “dar uma injeção de
ânimo” na população. Comentou que a obra de duzentos e oito mil reais, advindos de
recursos do DADE, para construção de uma praça no Cemitério Municipal, iniciará bem na
época de chuvas, apesar da necessidade de atender diversas famílias que não dispõem de
espaço para sepultamento de seus entes queridos. Comentou que, no Bairro Fartura, estão
fazendo obras de canaletes nas ruas, que deveria ser motivo de alegria para o povo, mas,
ao contrário, é de mágoa, pois o trabalho não é de qualidade. Lamentou que vários
Vereadores deste Legislativo lutaram para conseguir recursos para melhoria das ruas
daquele bairro e, ainda assim, não tende os anseios da população. Informou que o Diário
Oficial publicou a liberação de um recurso, no valor de oitocentos mil reais, para obra em
rua das proximidades da Escola Estadual Profª Olga Chakur Farah, portanto, é necessário
que todos estejam atentos. Quanto à manifestação do Nobre Colega Pedro, sobre a
cobertura da quadra da EMEF Mestra Henriqueta, o orador corrigiu-o, lembrando-o que não
foi aprovada em gestão passada, mas sim, no ano passado, da atual gestão. Acrescentou
que, se não vai fazer mais a obra, se perdeu o convênio, a Administração Municipal deve
avisar a escola e os Vereadores, pois é mais um caso, como tantos outros que, até agora,
não foram resolvidos. Ressaltou que a situação do município está cada vez mais difícil, haja
vista o caso dos cães soltos pelas ruas da cidade, exaustivamente citado pelo Nobre Colega
Vanderlon. Disse que o assunto se arrasta desde 2009 e foi matéria de capa do Jornal Alto
Tietê Notícias, cabendo manifestação da Administração Municipal sobre as ações que vêm
sendo adotadas para resolver este problema, tão cobrado pela população. Enfatizou que,
enquanto Vereador, acredita ter cumprido sua função, pois, embora seja visto como
oposição, são notórias as conquistas do seu partido, portanto, depois de tudo o que fez,
esgotadas as alternativas, só lhe resta o encaminhamento dos casos ao Ministério Público.
Lembrou ainda, que o Prefeito Adilson já foi Vereador, portanto, sabe que todo trabalho fica
registrado nos anais desta Casa de Leis, também sabe das dificuldades enfrentadas e que
poderia agilizar os processos. Também enfatizou que não se pode atribuir os problemas à
falta de recursos, até porque, o orçamento deste ano foi elaborado, no ano passado, pela
atual Administração, portanto, agora pode-se falar em falta de planejamento e
comprometimento. Registrou que um determinado servidor municipal foi deslocado da sua
função de origem, para exercer um cargo de confiança, contudo, quando foi decidido que
não deveria mais continuar na função designada, como uma das justificativas da decisão, foi
lhe falado que o viram conversando com o orador. Lamentou o fato, lembrando que, se este
for o motivo, mais da metade dos funcionários deverão sofrer deslocamento, pois, por ser
filho desta terra, convive com todo mundo e, portanto, conversa com todos. Concluindo, o
orador disse não acreditar ser este o motivo de tal dispensa, mas, àquele que fez este
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comentário, pediu para aguardar porque, em breve, será esclarecido o real motivo, quando
então todos saberão quem precisará sair “pela porta dos fundos”. O VER. PAULO
AROUCA SOBREIRA disse que mais um ano se finda com algumas promessas de serviços
a serem realizados e dívidas de serviços não prestados e ressaltou que algumas obras já
apareceram e outras virão, cabendo a esta Casa fiscalizar a aplicação de todas as verbas
conquistadas pelos Vereadores, portanto, conforme frisou o orador que o antecedeu, é
grande a busca pelas respostas dos documentos encaminhados ao Executivo, contudo, a
situação piora devido ao descaso. Atribuiu a situação à falta de direcionamento e definição
do que é realmente essencial para o município. Esclareceu que, ao conquistar a verba, o
projeto é definido e a obra deve ser executada com base neste, contudo, a efetivação da
obra depende de processo licitatório e planilhas, e tudo deve ser transparente à população.
Informou que, para as obras da Rodovia SP-88, que inclui o trecho Mogi-SalesópolisTamoios, foi orçado um valor de noventa milhões, contudo, há material que vai para baixo
da terra e outros que ficam visíveis, além da definição de espessura do asfalto, todavia, há
empresas que realizam este tipo de obra para várias prefeituras, sendo necessário fiscalizar
a obra. Lembrou que o Nobre Par Claudinei já questionou e ele o acompanha, sobre quem é
o funcionário da Prefeitura Municipal responsável pela fiscalização dessa obra, porque, se
não há quem cobra qualidade, quem fiscaliza, a qualidade pode ser comprometida. Citou
como exemplo a pequena obra, atualmente realizada na Avenida Professor Adhemar Bolina,
que deveria ter um critério, porque se atingisse maior extensão, do jeito que está, a cidade
ficaria sitiada. Reiterou a necessidade de cobrar e acompanhar as obras, porque os
responsáveis estão recebendo para realizá-la com qualidade, assim, deve-se tentar resolver
os problemas conforme se apresentam, pois, atualmente, há péssimos prestadores de
serviço, haja vista uma estatística de que não é atendido trinta por cento da qualidade
necessária. Lembrou que, como exemplo da má prestação de serviços, nesta data,
Salesópolis enfrentou problemas com o serviço de telefonia, situação que dificultou o
resgate de uma vítima fatal de afogamento. Lamentou tal dificuldade de comunicação, em
pleno século vinte e um, o que comprova que todos estão mais preocupados a receber e
exigir à garantir qualidade. Disse que o direito do ser humano está disposto na Constituição
Federal, mas, ainda assim, isso não é garantia, sendo, muitas vezes, necessária, a
contratação de um advogado para buscar tais direitos. Disse que não finaliza o ano
contente, mas, devendo muitas obrigações que não foram cumpridas, esperando que o
próximo ano seja melhor, comprometendo-se a cobrar e exigir, conforme fizeram os Nobres
Pares neste ano que se finda. O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES disse que
aproveitaria as manifestações dos oradores anteriores, para também comentar sobre a
Avenida Professor Adhemar Bolina e, atribuiu toda problemática à Prefeitura que, diante de
obras particulares apresentam várias exigências, contudo, em obra pública, não há fiscal
acompanhando-a e os Vereadores são cobrados e têm que dar satisfações aos munícipes.
Questionou onde está o Chefe do Executivo e seus subordinados que deveriam melhor
planejar a obra, citando que, em frente a postos de combustíveis, quebraram as guias,
prejudicando o acesso dos clientes, demonstrando total falta de respeito. Enfatizou que não
atribui culpa somente à empresa, mas à Prefeitura que deveria planejar melhor o
andamento dessas obras, evitando tantos buracos e conseqüentes reclamações, tendo
como mais um agravante a falta de sinalização. Disse que os comerciantes têm lhe cobrado
uma posição, por isso, registrou este desabafo em nome dos reclamantes. Reportando-se à
publicação no Jornal do Alto Tietê, disse que a Prefeitura não contestou a matéria, contudo,
acredita que não havia outro lado da matéria, mas, a Prefeitura deveria mostrar o que vem
fazendo. Esclareceu que enviou vários documentos ao Ministério Público, lembrando que,
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nesta data, uma moradora lhe disse como vê Salesópolis, uma cidade com buracos sem
fim, problema social com o alcoolismo sem um trabalho de recuperação, além dos ataques
dos cães soltos pelas ruas da cidade. Sendo assim, o slogan desta Estância Turística,
deveria ser: “Visite Salesópolis, ande pelos buracos, encontre vários problemas sociais e
seja mordido por um cachorro”. Lamentou a situação, lembrando que obras estão sendo
realizadas, mas, questionou se são as necessárias, de acordo com o projeto elaborado pela
Administração Municipal. Lembrou que os salesopolenses não têm lugar para serem
enterrados, entretanto, há preocupação em fazer enfeites, utilizando duzentos e oito mil
reais para uma obra pequena. Por fim, disse que, desde a gestão anterior, vem reclamando
os problemas, apresentando denúncias, exigindo transparência, porque, embora não seja
formado na área de construção civil, facilmente se reconhece que há obras superfaturadas.
Não havendo mais oradores inscritos o SR. PRESIDENTE comunicou que, a solicitada
reunião com o Secretário Municipal de Obras será na próxima quinta-feira, às quatorze
horas, nesta Casa. Em seguida, lembrou que a próxima sessão é a última ordinária do ano,
portanto, conforme disposto na Lei Orgânica do Município, acontecerá a eleição para
renovação da Mesa Diretora deste Legislativo, para o exercício de 2011. Aproveitou para
solicitar aos Nobres Pares verificarem se há, em suas comissões, algum projeto pendente e,
em caso positivo, que providenciem seus pareceres para que não fique nenhum projeto
pendente de apreciação para 2011, muito embora esta Casa poderá ser convocada,
extraordinariamente, durante o recesso. 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 06 de Dezembro de 2010.
PRESIDENTE
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