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ATA DA 16ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 20 de Junho de 2011 - 3º Período da 15ª Legislatura. Aos
vinte dias do mês de Junho do ano dois mil e onze, no edifício sede deste Poder Legislativo,
realizou-se a Décima Sexta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis sob a
presidência do Vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior e secretariada pelos Edis
Deise Aparecida Corrêa Duque – 1ª Secretária, 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 pediu a todos um
minuto de silêncio pelo passamento do ex-Prefeito e ex-Vereador José Rodrigues Feital
Filho, sepultado no dia anterior a esta sessão. Em seguida, solicitou a Sra. 1ª Secretária
que procedesse a leitura da Ata da última sessão, momento em que, o Ver. Angelino
Rodrigues requereu a dispensa da leitura, requerimento este que, submetido ao Plenário,
foi aprovado por unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente submeteu a ata à discussão e
votação, sendo a mesma também aprovada por unanimidade, sem preceder manifestação.
Ato contínuo, solicitou a Sra. 1ª Secretária que procedesse a leitura das matérias do
EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus respectivos despachos: OFÍCIOS do
Poder Executivo Nºs: 110 – Informando que será encaminhado a este Legislativo, projeto
de lei autorizando a celebração do convênio com a ONG “Adote Já”, para abrigar animais
errantes existentes neste município, e que a Municipalidade está buscando área para
arrendar e instalar toda estrutura para acomodar os animais; e 115/11 - Informando que as
lombadas serão pintadas até o final deste mês, pela Empresa Camilo, que presta serviço ao
DER – desps.: Arquive-se, Plenário ciente; PROPOSTA DE EMENDA À LOMS Nº 001/11
(Modifica e consolida a LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO da Estância Turística de
Salesópolis e dá outras providências), de autoria da Mesa Diretora – desp.: Às comissões
competentes; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 073 – Enviar
os documentos que relaciona e prestar informações diversas acerca da receita e despesa
da Festa do Cambuci/2011; 074 – Informar quando serão iniciadas as obras na Avenida
Victor Wuo e Rua 31 de Março, constantes da relação de ruas divulgadas no panfleto,
assinado pelo atual Prefeito e Vice, distribuído aos munícipes e por quê ainda não foram
concluídas as obras do Convênio cujo recurso foi liberado pelo Ministério da Cidade, bem
como se já foram solicitados os reparos necessários nas ruas em que já receberam obras,
em caso positivo, quando serão atendidas e, em caso negativo, justificar; 075 – Enviar os
documentos que relaciona e prestar informações diversas acerca da utilização do recurso
destinado à construção de uma Unidade Básica de Saúde, na reforma de prédio já
existente, gerando um Mandato de Segurança, por caracterizar situação irregular de desvio
de finalidade do convênio pertinente, todos do Ver. Claudinei José de Oliveira; e 076/11 –
Informar se existe algum estudo ou projeto para realização de obras de infraestrutura na
Rua Pedro Eugênio Bueno, como a construção de galerias para escoamento de águas
pluviais, guias, sarjetas e outros, e se há recurso previsto para atender esta via pública, do
Ver. Vanderlon Oliveira Gomes – desps.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 097 – Determinar ao setor competente, realizar
melhorias na Travessa Padre Anchieta, próximo ao Supermercado Okamura; 098 –
Determinar ao setor competente, realizar obras de melhoria no início da Rua Serafim
Augusto Jacinto, travessa com a Rua São Sebastião, Bairro Fartura; 099 – Determinar ao
setor competente, realizar obras de melhoria na Estrada Santa Cruz das Palmeiras, todas
do Ver. Agnaldo Bueno; 102 – Determinar ao setor competente, tomar providências com
relação ao lixo que é jogado e vem se acumulando na Estrada do Aterrado, mais próximo da
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área central do que daquele ponto turístico; 103 – Interceder junto à Empresa Bandeirante
Energias do Brasil, objetivando a colocação de uma luminária na rotatória localizada no
entroncamento das Estradas das Pitas e Petrobrás; 104 – Determinar ao setor competente,
realizar os serviços que se fazem necessários para solucionar os problemas relativos às
pedras que estão se soltando na Rua Santa Maria, Vila Henrique, bem como à falta de
calçada nesta via pública da área central; 105 – Envidar esforços junto à Secretaria de
Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, à Empresa Júlio Simões Transportes e
Serviços Ltda., e Empresa Litorânea de Transportes Coletivos Ltda., ambos responsáveis
pelo transporte de passageiros desta cidade, objetivando a construção de um Terminal
Rodoviário nesta Estância Turística de Salesópolis, todas do Ver. Pedro da Fonseca; 106 –
Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a colocação de três
luminárias nos Postes Nºs 1210, 24.94 e 0234, na Estrada Léo Ardachnikoff – Vila Morais,
Km 84 do Bairro do Alegre, Distrito dos Remédios, dos Vers. Angelino Rodrigues e Sérgio
Aparecido Feliciano de Sá; 107 – Determinar ao setor competente, realizar a limpeza que se
faz necessária no córrego que divisa este município com o de Paraibuna, no Ramal 1, da
Estrada do Pico Agudo, do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes; 108 – Designar fiscais
municipais para acompanhar, diariamente, a obra pública da calçada que liga a área central
do Distrito dos Remédios a Vila Bragança; e 109/11 – Determinar ao setor competente,
realizar o reparo que se faz necessário no transformador que foi trocado, recentemente, na
Rua São Simão, esquina com a Rua Benedito P. Rafael, altura do Nº 59, ambas dos Vers.
Sérgio Aparecido Feliciano de Sá e Angelino Rodrigues – desps.: Encaminhe-se, lidas no
Expediente; BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS,
referente ao mês de Maio/2011 – desp.: À Comissão de Finanças e Orçamento;
COMUNICADOS sobre a liberação de recursos financeiros: do Ministério da Saúde – no
valor de R$ 1.814,44 – para Pagamento de Compensação de Especificidades Regionais –
Competência 05/2011; do Ministério da Educação – no valor total de R$ 17.402,52 –
referente a 3ª Parcela do PNATE – Competência 05/2011 – desps.: Arquive-se, Plenário
ciente; OFÍCIO da Diretoria de Meio Ambiente, convidando para uma reunião, no dia vinte e
dois, às nove horas, na Casa da Agricultura, para tratar sobre o convênio entre a Prefeitura
e a ARES – Associação dos Recicladores de Salesópolis; OFÍCIO do servidor municipal
Nildar dos Santos, solicitando a este Legislativo, apelar aos chefes e assessores do Estado
para que tenham melhor bom senso quanto à gestão dos recursos da saúde, repassados
pelo Governo Federal, e pensem mais no bem estar da população – desp.: À Comissão de
Obras, Serviço Público, Educação e Saúde. Terminada a leitura, o Sr. Presidente
procedeu a leitura, na íntegra, da PROPOSTA DE EMENDA À LOMS Nº 001/11 e sua
justificativa e ao final, disse que o processo ficará disponível às comissões permanentes
para apreciação, solicitando que sejam céleres, para que a matéria seja deliberada no
menor prazo possível. Ato contínuo, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O
VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES iniciou justificando seu Requerimento Nº 76,
acrescentando que, na época de chuva, além do grave problema que os usuários enfrentam
para trafegar naquela via, muita terra é arrastada para a Rua Sebastião Nepomuceno da
Silva, próximo à igreja do bairro. Também justificou sua Indicação Nº 107, esclarecendo
que, devido ao assoreamento do córrego, a água sobe muito no período de chuva,
obrigando os pedestres, em especial, as crianças, com destino à escola, a retirarem seus
sapatos para fazer a travessia da pista, evitando ficarem molhados durante o dia todo.
Concluiu dizendo que, diante desta medida, as crianças se expõem à riscos de
contaminação, portanto, o desassoreamento é também uma questão de saúde. Reportandose ao OF Nº 110 do Poder Executivo, disse que, na sessão anterior, já expôs o problema na
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tribuna, assim como outros Nobres Pares fizeram, esperando que o Sr. Prefeito Municipal se
atente junto ao Departamento Jurídico à situação da ONG, já alertada pelo Conselho
Municipal de Saúde, evitando que os Vereadores sejam obrigados a não votar o projeto, até
mesmo devolvê-lo, e por isso, passarem por vilões, e alertou sobre a necessidade de
verificar bem o caso, evitando criar mais problemas ao invés de resolvê-los. Com relação
ao Convite da Diretoria de Meio Ambiente, para a reunião que tratará sobre o convênio com
a ARES – Associação dos Recicladores de Salesópolis, disse que é uma oportunidade
muito importante, porque todos reconhecem o trabalho sério desenvolvido pelos associados,
mas, muitos itens do atual convênio não são cumpridos, entretanto, devem lutar para que
sejam, a fim de melhorar ainda mais o trabalho dessa entidade tão importante para este
município. Quanto ao Ofício encaminhado pelo funcionário público municipal, Sr. Nildar dos
Santos, dirigiu-se ao Sr. Presidente, solicitando-lhe levar a problemática à AMAT –
Associação dos Municípios do Alto Tietê, e ACAT – Associação das Câmaras do Alto Tietê,
a fim de que seja feito um trabalho regional, que tem mais força, solicitando a adesão do Sr.
Prefeito Municipal nesta luta, e ainda verificar junto ao Assessor Jurídico deste Legislativo,
outra medida que venha complementar, como o envio de uma Moção ao Governador do
Estado, solicitando ampliar as quotas para atendimento da população local, evitando tantos
transtornos aos pacientes de câncer. O VER. AGNALDO BUENO iniciou apoiando o
Requerimento Nº 76, de autoria do orador que o antecedeu, acrescentando ainda a
necessidade de colocar uma lombada na referida via pública, que expõe os usuários aos
riscos do trânsito, quando do abuso na velocidade, devido ao seu declive. Em seguida,
justificou sua Indicação Nº 98, onde há uma cratera em que se acumula água e, quanto à
sua Indicação Nº 99, disse que a apresentou dada as inúmeras reclamações acerca da
situação da referida estrada, que está intransitável. Por fim, esclareceu que apresentou a
Indicação Nº 97, na semana passada, mas, em virtude de sua ausência na sessão, por
motivo de doença, foi retirada do Expediente, porém, nesta semana, tomou conhecimento
de que a obra necessária já foi realizada, agradecendo o Sr. Prefeito Municipal pelo
atendimento. Finalizando, referiu-se ao Ofício Nº 115 do Poder Executivo, esperando que o
prazo oficializado para pintura das lombadas seja realmente cumprido. O VER. CLAUDINEI
JOSÉ DE OLIVEIRA iniciou solidarizando-se com a família do ex-Prefeito José Rodrigues
Feital Filho, pelo seu passamento no último sábado. Lembrou que iniciou como Vereador na
gestão do então Prefeito Feital e, embora fossem de partidos diferentes, respeitava seu
trabalho. Com relação ao Nº 115 do Poder Executivo, disse que também apresentou
requerimento sobre a matéria, mas, espera que sejam pintadas todas as lombadas, não
apenas as da área central, bem como sejam feitas ainda as demais sinalizações como faixa
de pedestres. Lembrou ainda, da existência de recursos para esta finalidade, sejam os
arrecadados com o radar eletrônico ou os provenientes de emendas parlamentares,
portanto, medidas de segurança devem ser adotadas. Quanto ao ofício do servidor
municipal Nildar dos Santos, comentou que esteve na visita do Governador Geraldo
Alckmin, em Biritiba Mirim e, conversando com a Vereadora Emília, esposa do Dr. Flávio
Izaias, um dos proprietários do Centro Oncológico de Mogi das Cruzes, discutiram a
necessidade de apresentar uma Moção de Apelo aos Governos do Estado e Federal acerca
do assunto. Informou que, segundo o Deputado Estadual Estevam Galvão de Oliveira, ele, o
Deputado Federal Valdemar Costa Neto, tiveram uma reunião com o Assessor e o Ministro
da Saúde, Alexandre Padilha, discutindo sobre esse Centro Oncológico, e os problemas
foram resolvidos, em partes. Acrescentou que cabe ao Poder Público Municipal fazer sua
parte, cobrar, com urgência, uma atenção especial àquele Centro Oncológico, evitando o
esgotamento do paciente de câncer, com o tempo e distância para os necessários
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tratamentos. Justificou seu Requerimento Nº 74, acrescentando que a obra da valeta na
Avenida Victor sempre tem que refazer, reparar e nunca é concluida, arrastando-se mais um
problema sem solução. Disse que parte da verba pleiteada por ele, utilizada nas Ruas do
Saci e próximo ao ARE Festa, ainda inclui parte da Avenida Victor Wuo e Rua Trinta e Um
de Março. Informou que a segunda e última parte desta emenda foi depositada em março,
portanto, acredita que, com este recurso, seja resolvida a situação pendente. Também
justificando seu Requerimento Nº 75, informou que o recurso foi indevidamente utilizado em
outra obra e a decisão da transferência da aplicação não foi informada a este Legislativo.
Referindo-se a Indicação Nº 105, do Nobre Colega Pedro, disse que também já apresentou
pedido igual, inclusive para instalação de banheiro público nas proximidades do antigo
prédio, considerando que uma cidade-estância turística não pode ficar sem um local
adequado para embarque e desembarque de turistas e da população. Lamentou que o
espaço utilizado então para este fim, foi reformado e utilizado para outro, portanto, é
necessário definir e dotar outro local da estrutura necessária para atender os usuários do
transporte coletivo. Quanto a Indicação Nº 108, dos Nobres Pares Sérgio Feliciano e
Angelino, disse que, visitando o bairro no último final de semana, ouviu muitas reclamações,
inclusive, acerca do barranco, lamentando que o serviço começou errado e deve terminar
errado. Enfatizou que a fiscalização deve concluir o trabalho com a apresentação de um
relatório acerca da situação e do cumprimento do projeto, evitando que se diga que todos
viram e ninguém tomou atitude. Concluiu dizendo que a obra da calçada do Bairro Bragança
não pode ter erro, lembrando que o Prefeito Adilson, na primeira sessão deste ano, usando
dessa tribuna, disse que ele mesmo determinou a paralisação da obra, por não concordar
com a situação, portanto, se ela foi reiniciada, deve atender as exigências por ele impostas.
O VER. ANGELINO RODRIGUES justificou sua Indicação Nº 106, lembrando que já
apresentou de quinze a vinte pedidos de igual teor, somente neste ano. Disse que o local
em questão, está muito escuro e os moradores utilizam energia residencial para ter um
pouco mais de segurança. O VER. PEDRO DA FONSECA disse que recebeu várias
reclamações dos moradores da Rua Santa Maria, motivando a apresentação da sua
Indicação Nº 104, pois ela é muito estreita, impossibilitando assim desviar das pedras e até
mesmo dos pedestres que a utilizam, dada a falta de calçada. Justificando sua Indicação Nº
102, disse que os usuários da estrada com destino ao Aterrado, jogam seus lixos na beira
da estrada, gerando reclamos dos moradores dos Bairros do Aterrado e Fartura, situação
provocada pela falta de lixeira e agravada com o crescimento do mato. Também justificou
sua Indicação Nº 103, acrescentando que o local é muito perigoso pelo declive que
impossibilita a visibilidade dos motoristas e muito próximo a uma reta, situação que se
agrava com o movimento constante de caminhões, aliado a condição de ponto inicial e final
do transporte coletivo intermunicipal, situações que favorecem acidentes. Acrescentou que,
no local, fizeram uma rotatória e não incluíram o devido acostamento, apesar das
reclamações desta Casa de Leis junto ao DER e à empresa responsável pela obra.
Justificou sua Indicação Nº 105, lamentando que várias secretarias municipais foram
instaladas no prédio da antiga Rodoviária Municipal, prejudicando a existência desta que é
tão importante para esta estância turística. Disse ainda que os ônibus de turismo deveriam
ter a Rodoviária Municipal como um local de parada obrigatória, mas, ao contrário, passam
pela avenida e nem param na cidade. Quanto ao Ofício Nº 110 do Poder Executivo, lembrou
que, há tempos, os diversos Vereadores desta Casa de Leis vêm pedindo uma solução para
os problemas relacionados aos cães soltos pelas ruas da cidade, sem obterem sucesso,
esperando que, desta vez, conforme manifestação do Nobre Colega Vanderlon, a ONG em
questão seja bem analisada, evitando que o projeto pertinente seja rejeitado pelos
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Vereadores que, certamente, serão considerados “os vilões da história”. O VER. SÉRGIO
APARECIDO FELICIANO DE SÁ também declarou seu apoio à reabertura da Rodoviária
Municipal, assunto da Indicação Nº 105 do Nobre Colega Pedro, considerando um absurdo
esta cidade que é uma estância turística não contar com um local adequado para embarque
e desembarque dos usuários do transporte coletivo, esperando que seja atendido. Em
seguida, justificou sua Indicação Nº 109, dizendo que referido transformador pegou fogo,
provavelmente, devido ao vazamento de óleo e, embora os técnicos da Empresa
Bandeirante Energias do Brasil tenham visitado o local, o vazamento continua, necessitando
do reparo solicitado, a fim de evitar agravamento da situação. Também justificou sua
Indicação Nº 108, dizendo que, antes de ser paralisada, já não foi fiscalizada e, para evitar
os problemas que ocorreram nesta e em outras obras públicas, elas devem ser fiscalizadas.
Citou também a falta de inclinação do barranco, favorecendo que a terra deste seja
arrastada com as águas da chuva para a estrada, prejudicando a obra. Espera agora, com
a retomada da obra, que o serviço seja bem feito, porque a empresa está recebendo pela
execução do trabalho. Não havendo mais oradores inscritos, o Sr. Presidente passou a
presidência ao Vice-Presidente, Ver. Paulo Arouca Sobreira. O VER. SEBASTIÃO
RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR disse que também enviou ofício solicitando a pintura
das lombadas e, nesta data, através do Ofício Nº 115 do Poder Executivo, recebe a
resposta de que será atendido. Acrescentou que, segundo informações, apenas serão
realizados os serviços na Avenida Professor Adhemar Bolina, o que foi possível graças a um
acordo com a Empresa Camilo, e que as demais demarcações de trânsito, serão realizadas
quando for liberado o recurso da emenda que gerou o convênio para a pintura do solo. Com
relação ao Ofício Nº 110 também do Poder Executivo, disse que todos os Vereadores
conheceram a ONG – Organização Não Governamental, que foi instalada irregularmente
neste município, cujo o proprietário, como ele (o orador) considera, trabalha de forma
inadequada. Enfatizou a necessidade de tomar mais cuidado ao procurar outra ONG,
evitando que a próxima não esteja por traz dessa. Apoiou o Nobre Colega que ressaltou a
necessidade de analisar muito bem o convênio que será enviado para deliberação desta
Casa de Leis, evitando que o convênio seja firmado com uma, mas os benefícios sejam
destinados àquela primeira ONG, cujos animais são vítimas de maus tratos. Reconheceu
que tudo esbarra no limitado orçamento do município e que o problema dos cães soltos e
suas conseqüências também ocorrem nas cidades vizinhas, contudo, não basta tirar o
animal da rua sem lhes proporcionar um tratamento adequado, pois, não fossem tais fatos,
acredita que outras administrações já o teriam solucionado. Também registrou o
passamento do ex-Prefeito Feital, grande político do cenário regional, tanto que foi prefeito
por dois mandatos, deixando a lembrança do seu trabalho. Disse que o Portal de
Salesópolis foi obra da sua administração, enfatizando que a cidade recebeu a contribuição
política desse ex-Prefeito, que também foi Vereador desta Casa e trabalhou em prol da
população. Esclareceu que seu corpo foi sepultado no município vizinho de Biritiba Mirim,
atendendo seu desejo de ocupar o mesmo túmulo de sua mãe. Lembrou, por fim, que o exPrefeito Feital ficará na lembrança dos salesopolenses, pois sempre gostava de passear
pelas ruas da cidade e tinha seu jeito peculiar de cumprimentar as pessoas na rua, portanto,
registra o carinho desta Casa de Leis pelo ex-Prefeito de Salesópolis. Retomando a
presidência e não havendo matéria a ser tratada 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, na última sexta-feira, esteve com a Diretora Municipal de Meio Ambiente,
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juntamente com membros da Associação do Bairro dos Pintos e de outras entidades,
discutindo acerca do Projeto Conserveiro de Água do Município de Extrema, quando
chegaram à conclusão que poderá contribuir com os munícipes que não podem fazer nada
em suas propriedades, mas, se buscarem parcerias com as empresas que usufruem da
água de Salesópolis, com o repasse de recursos financeiros para conservarem suas
propriedades em benefício dessas empresas. Disse que, atualmente, apenas a empresa
lucra, enquanto a população paga e o município é obrigado a conservar, sem qualquer
retorno. Informou que, no município de Extrema, tal projeto foi implantado há cinco anos,
ainda está em fase de implantação e enfrenta dificuldades, mas, segundo o Secretário de
Meio Ambiente daquele município, o projeto está bem encaminhado, então, valeu à pena
conhecê-lo para estudar a viabilidade de implantá-lo nesta cidade. Disse que recebeu do
Conselho Regional de Medicina, a resposta de um ofício que encaminhou, no ano anterior,
enquanto Presidente da Comissão de Saúde desta Casa, informando que foi arquivada a
sindicância instaurada para apurar denúncia contra um médico local pelo mau atendimento
prestado à uma moradora desta cidade. Acrescentou que solicitará àquele órgão, os autos
do processo, para que sejam comprovados os trabalhos da Comissão desta Casa em
relação aos maus profissionais que não devem ficar impunes, servindo de alerta aos demais
profissionais. Por fim, também se solidarizou com a família do ex-Prefeito Feital, lembrando
que, quando ainda criança, algumas vezes, o viu visitando seus pais, na condição de
prefeito e, depois como amigo, enfatizando que ele não fazia distinção entre ricos e pobres,
sempre cumprimentava todos, esperando assim, que Deus o ilumine e lhe reserve um bom
lugar. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA iniciou registrando os pêsames a todos os
familiares do ex-Prefeito Feital, grande articulador político municipal, homem que realmente
se preocupava em trazer benefícios para esta comunidade. Ato contínuo, dirigiu-se ao Sr.
Presidente, solicitando um levantamento de solicitações apresentadas nesta legislatura,
para ligação de luz, de todos os Vereadores, acreditando que a soma atingirá a casa de
quinhentos pedidos. Disse que este é o momento ideal, face à má prestação dos serviços
pela Empresa Bandeirante Energias do Brasil, a fim de reivindicar melhorias e, se
necessário, encaminhar solicitações à ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, para
resolver as pendências. Enfatizou que, se necessário, devem priorizar alguns atendimentos,
a fim de prevenir situações diversas de pessoas que chegam em suas casas à noite, sejam
na zona urbana ou rural. Parabenizou o IV Congresso de Saúde, realizado no último
sábado, destacando a Secretária Municipal de Saúde – Dra. Nereida Lozano e sua equipe,
incluindo os motoristas que, além desta, estiveram na Campanha de Vacinação, ocorrida no
mesmo dia, estendendo as congratulações aos demais profissionais envolvidos. Por fim,
disse que, tudo o que foi discutido, visa a melhoria das políticas públicas da Área de Saúde,
como por exemplo, a pendência do atendimento do Centro Oncológico, que depende de
repasses financeiros e de quotas, necessitando assim, de uma revisão para melhor
acolhimento dos pacientes. O VER. ANGELINO RODRIGUES parabenizou a atuação do Sr.
Cardosinho, na função de Sub-Prefeito do Distrito dos Remédios, porque ele e o Nobre
Colega Sérgio Feliciano sofriam com as reclamações da população do Distrito dos
Remédios e arredores, sobre as péssimas condições das estradas, mas, agora, todas as
ruas foram atendidas e estão sendo realizadas melhorias na Colônia Japonesa. Comentou
que, antes da sua gestão, o serviço era feito pela metade, além de haver lugares, como a
“Estrada do Genésinho”, que nunca foram atendidos, situações que geraram inúmeras
reclamações, inclusive de moradores que queriam partir para agressão física contra os
Vereadores, era que passou com a atual gestão da Sub-Prefeitura. Relatou que, no último
sábado, tomou um susto ao ouvir o som de um trator que trabalha no local e procurando
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verificar o serviço feito, constatou que o próprio Cardosinho era o motorista. Diante dos
fatos, disse que os moradores do Bairro do Serrote se declararam interessados em fazer um
manifesto ou mesmo apresentar um abaixo-assinado para que o Cardosinho continue no
cargo, pois, está desenvolvendo ótimo serviço, que deixa felizes aqueles que lhe confiaram
seus votos. O VER. PEDRO DA FONSECA disse que vê na mídia tudo o que vem
ocorrendo na Área de Saúde do Estado, como o caso dos médicos que recebem mas não
cumprem seus horários, outros que trabalham e não recebem, prejudicando também este
município. Diante da manifestação pública do Governador do Estado, de que não deve faltar
dinheiro para a pasta, acredita que se um lugar não administra corretamente, outros são
prejudicados. Declarou-se sensibilizado com o passamento do companheiro de Partido –
PMDB, Sr. José Rodrigues Feital Filho. Disse que não teve o prazer de compartilhar com
Feital na política, pois, sendo este o seu primeiro mandato, aquele já estava acamado,
contudo, quando da gestão do ex-Prefeito, na mesma época, ele (o orador) foi Presidente
da CAMAT – Cooperativa Agrícola Mista do Alto Tietê e, na oportunidade, lembrou que o Sr.
Feital se empenhou para fundação dessa cooperativa e dedicou-se pela comunidade. Por
fim, disse que existem pessoas insubstituíveis, e o ex-Prefeito Feital é uma delas,
lembrando ainda que tinha poder e facilidade de acalentar as pessoas, portanto, merecedor
das homenagens prestadas pelos Nobres Pares.
O VER. SÉRGIO APARECIDO
FELICIANO DE SÁ corroborou com a manifestação do Nobre Par Angelino, acerca do Sr.
Cardosinho, Sub–Prefeito do Distrito dos Remédios, lembrando que o Nobre Colega
Agnaldo já pôde presenciar um cidadão em fúria, devido à falta de serviços em estradas
públicas, e que os Vereadores passaram “maus bocados”, durante dois anos deste
mandato. Disse que, atualmente, as estradas estão em ótimas condições, comprovando de
quem era a incompetência da época. Também se solidarizou com a família do ex-Prefeito
Feital, de quem era muito amigo, pedindo a Deus que os conforte. Finalizou dizendo que
aprendeu muito com ele e registrou que ele deixou o Portal como lembrança, que é um
cartão postal desta cidade de Salesópolis. A VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE
disse que tudo o que tinha que ser dito já foi, mas, se solidarizou com a família do exPrefeito Feital, desejando que se encontre em melhor caminho sob as bênçãos de Deus.
Elogiou a IV Conferência Municipal de Saúde do Município, acontecimento brilhante do final
de semana, onde se constatou o esforço das Secretarias Municipais de Saúde e de
Educação, do Fundo Social, entre outros, cujos funcionários se empenharam para o
sucesso. Comentou que todos demonstraram nervoso no início do evento, apreensivos e na
torcida para que tudo desse certo, portanto, parabenizou todos que participaram de alguma
forma para o sucesso do evento. Reportando-se à Avenida Professor Adhemar Bolina, disse
que há um sério perigo nas proximidades do Rancho Luso Brasileiro, onde os veículos
abusam da velocidade, na curva sentido bairro-centro e, no final de semana, um carro
chegou a subir na calçada e quase atingiu uma senhora que passava pelo local. Enfatizou a
necessidade de uma lombada no local, haja vista que, após a desativação do radar
eletrônico, há muito abuso e, no domingo, acontecia a Festa Junina na EMEI Professora
Maria Aparecida Freire de Faria, portanto, o fluxo de pedestres naqueles arredores era
maior que o normal. Por fim, disse que o veículo que citou trafegava, aproximadamente, a
cem quilômetros por hora, portanto, velocidade muito alta para uma área central. Não
havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE relatou que, nesta data,
acompanhado do Assessor Jurídico, esteve na reunião do Parlamento Metropolitano, na
cidade de São Bernardo do Campo, onde também estiveram representados mais de vinte e
cinco Câmaras Municipais. Enfatizou a importância deste Parlamento, onde foram
discutidos, nesta data, sobre os resíduos sólidos, implantação de ouvidoria nas Câmaras
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Municipais e ainda sobre o curso dos rios. Comentou que os temas que não conseguiu
participar serão enviados a ele, que teve que se ausentar antes do final, para chegar a
tempo para esta sessão ordinária. Destacou a importância da representatividade deste
Parlamento em alguns assuntos, como o caso dos resíduos sólidos, um problema regional
que afeta todos os municípios, esperando que, nas próximas reuniões, os Vereadores o
acompanhem, para perceber a importância deste Parlamento e dos assuntos que são
tratados. Também reportou-se à IV Conferência de Saúde, realizada no último sábado, com
o tema: “O SUS que temos, o SUS que podemos e o SUS que queremos”, onde foram
definidos trinta e dois delegados, para representar esta cidade em reuniões regionais,
estaduais e uma plenária federal. Comentou que, dentre outros nomes definidos, a
Vereadora Deise foi escolhida como uma Delegada, na parte de gestão. Por fim, disse que,
nessa conferência, foram discutidos vários temas, inclusive a busca de recursos, que serão
levados às citadas plenárias. Antes de finalizar, atendendo requerimento, concedeu a
palavra como Líder de Bancada ao VER. AGNALDO BUENO que externou, em nome do PT
– Partido dos Trabalhadores, os sentimentos a toda família do grande homem e político, que
muito contribuiu com este município, desejando que o ex-Prefeito José Rodrigues Feital
Filho descanse em paz. 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 20 de Junho de 2011.
PRESIDENTE
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