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ATA DA 19ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 08 de Agosto de 2011 - 3º Período da 15ª Legislatura. Aos
oito dias do mês de Agosto do ano dois mil e onze, no edifício sede deste Poder Legislativo,
realizou-se a Décima Nona 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 solicitou a Sra. 1ª
Secretária que procedesse a leitura da ata da última sessão. Neste momento, 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:
REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 092 – Providenciar o
ressarcimento dos prejuízos causados pela APS Saúde (exames optométricos), aos
destinatários dos receituários cuja cópia segue anexa e encaminhar uma relação de todos
os casos que, até então, chegaram ao conhecimento e foram ressarcidos pela
Municipalidade, do Ver. Claudinei José de Oliveira; 093 – Informar quando será inaugurada
a Creche do Distrito dos Remédios, como serão contratados os seus funcionários, se há
data prevista para matrículas, idade e outros critérios a serem adotados para seleção das
crianças, caso haja uma procura maior que a capacidade; 094 – Informar quando será
retomada a obra de ampliação do Posto de Saúde do Distrito dos Remédios, se consta no
projeto uma sala de fisioterapia, e encaminhar cópia do referido projeto, ambos do Ver.
Sérgio Aparecido Feliciano de Sá e Angelino Rodrigues; 095 – Encaminhar cópia dos
documentos relativos à reativação do radar eletrônico e informar se o Decreto designando
os membros da comissão que julga as multas de trânsito e do radar sofreu alterações, em
caso positivo, esclarecer o motivo e enviar também cópia do novo Decreto; e 096/11 –
Encaminhar um relatório com as informações que relaciona, acerca da promoção de
funcionários na Prefeitura Municipal, ambas também do Ver. Claudinei José de Oliveira –
desps.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:
117 – Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a solução
para o problema de iluminação da Rua Braz Torraga, próximo à CAMAT; 118 – Implantar
dois redutores de velocidade no Km 1 da Estrada da Usina, ambas do Ver. Claudinei José
de Oliveira; e 119/11 – Envidar esforços objetivando a aquisição de um Aparelho de
Mamografia para que os exames sejam realizados nesta cidade, do Ver. Paulo Arouca
Sobreira –
desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente;
DECISÃO JUDICIAL
CONDENATÓRIA do Processo Nº 523.01.2004.000836-0, Partes – Justiça Pública x
Francisco Rodrigues Corrêa e outro (processo gerado por denúncia do Legislativo Municipal)
– desp.: Arquive-se, Plenário ciente; CONVITE da EMEF Profª. Sônia Maria da Fonseca,
para sua Festa do Folclore, a realizar-se no dia treze de agosto, às dezessete horas e trinta
minutos; COMUNICADO do Ministério da Saúde - sobre a liberação de recurso financeiro no
valor de R$ 108.351,05, para Pagamento de Teto Municipal da Média e Alta Complexidade
Ambulatorial e Hospitalar – Competência 07/2011 – desp.: Arquive-se, Plenário ciente.
Terminada a leitura, o Sr. Presidente concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O
VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA iniciou justificando oralmente seu Requerimento Nº
92, acrescentando que, à exemplo de alguns que foram ressarcidos dos prejuízos, todos os
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prejudicados devem receber o mesmo tratamento, contudo, os três nomes citados na
proposição procuraram a Administração Municipal, mas, ainda não obtiveram sucesso. Em
seguida, reportou-se à sua Indicação Nº 118, ressaltando que no local já ocorreram
acidentes, devido ao abuso dos motoristas na velocidade que, aliado à falta de calçadas,
expõem os pedestres à riscos, necessitando dos solicitados redutores de velocidade.
Quanto ao seu Requerimento Nº 95, iniciou enfatizando que não é contrário ao radar
eletrônico, contudo, lembrou que, no Plano de Governo da atual gestão, constava a
desativação do radar, sob a alegação de que era dispendioso ao município, contudo,
recentemente, foi reativado e esta Casa de Leis não recebeu qualquer documento acerca da
decisão. Lembrou ainda que, na Lei Orgânica do Município, consta um artigo que dispõe
sobre a obrigatoriedade do Poder Executivo manter este Legislativo informado acerca de
contratos e alterações deste. Questionou porque “até ontem dava despesa e, de hoje em
diante, começou a dar lucro”, ressaltando que apresentou o requerimento para conhecer os
fatos e o destino da aplicação dos recursos. Reportou-se ao Requerimento Nº 94 dos
Nobres Pares Sérgio Feliciano e Angelino, dizendo que, pela proposição, entende-se que,
há muito, a obra está paralisada, entretanto, no Parágrafo 3º do Artigo 92 da LOMS, consta
que, após quinze dias úteis de paralisação, o Prefeito Municipal deveria comunicar este
Legislativo, o que não foi feito, cabendo, então, cobrar dele o cumprimento da Lei.
Questionou porque o Prefeito envia os casos relativos à obras da Administração anterior ao
Ministério Público, desconsiderando que a maior reclamação da população são as atuais
obras paralisadas ou cuja conclusão é demorada. Lembrou ainda que, em se tratando de
recursos do DADE, o recurso já fica disponível ao município, portanto, espera que a
resposta seja breve, lembrando mais uma vez que, pela lei, esta Casa já deveria ter sido
informada, sem este pedido formal. Enfatizou que é muito fácil, “para fazer picuinhas”,
encaminhar documentos de outras gestões ao Ministério Público, e esquecer de olhar as
atuais obras paralisadas, que também deveriam ser encaminhadas àquele órgão judicial.
Quanto ao seu Requerimento Nº 96, disse que o apresentou porque foi procurado por
inúmeros funcionários da Administração Municipal, insatisfeitos com a forma adotada na
promoção de alguns, lembrando ainda que, há resposta do Sr. Prefeito Municipal,
informando que a comissão para elaboração do Plano de Carreira já está formada, mas, até
o momento, nada foi apresentado . Acrescentou ainda que, dentre os reclamos, há casos de
funcionários que foram admitidos recentemente e já foram promovidos, outros que foram
promovidos até três vezes no mesmo ano e outros que, apesar de não trabalharem durante
um mês, receberam o salário integral e mais horas-extras, portanto, está questionando,
apurando, para depois tomar atitudes. Por fim, disse contar com o apoio desta Casa aos
seus trabalhos, bem como, que o Chefe do Poder Executivo cumpra a legislação e responda
os seus questionamentos. O SR. PRESIDENTE disse que, no decorrer da semana, fará o
devido encaminhamento dos documentos e, em seguida, conforme ordem de inscrição,
concedeu a palavra ao VER. PAULO AROUCA SOBREIRA. O orador justificou sua
Indicação Nº 119, acrescentando a importância do solicitado aparelho para as campanhas
de prevenção, pois, atualmente, os agendamentos são encaminhados para Mogi das
Cruzes ou São Paulo, gerando custos para o transporte. Enfatizou que, além da economia,
a praticidade e a rapidez no atendimento também são fatores favoráveis a todos. Informou
que o Deputado Dr. Gondim se comprometeu em conseguir uma Emenda Parlamentar para
aquisição do mamógrafo, e que também conseguiu outra Emenda no valor de duzentos e
quarenta mil reais para drenagem e asfaltamento da Rua da Lapa. Por fim, ressaltou a
importância dos Vereadores, continuamente, buscarem recursos para os problemas que
surgem, melhorando o município. Passando a presidência ao Vice-Presidente, Ver. Paulo
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Arouca Sobreira, o VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR reportou-se à
manifestação do último orador, enfatizando a importância de ter o mamógrafo neste
município, melhorando a saúde do município, bem como será um fator de economia do
transporte para os que são encaminhados a realizar o exame em outros municípios. Quanto
à decisão judicial condenatória, lida na íntegra pela 1ª Secretária, disse que está no seu
terceiro mandato e, na época em que iniciou tal processo, atuavam como Vereadores, junto
com ele, os Colegas Claudinei, Angelino e Agnaldo, este último, temporariamente, época
do mandato do ex-Prefeito Francisco Rodrigues Corrêa (Quico). Disse que este documento
mostra que a Justiça tarda, mas, não falha, tanto que, na leitura, fica claro que foi verificado
apenas um ano do consumo abusivo do combustível, contudo, foi encaminhado à Justiça,
documentos de três anos de mandato, o que significa que a Justiça foi boazinha diante da
denúncia deste Legislativo. Portanto, tudo o que esta Casa de Leis investigou e enviou ao
Judiciário era verídico, contrariando as notícias que correram, pelos quatro cantos da
cidade, de que este Legislativo perseguia o então Prefeito e, esta decisão, comprova os
fatos. Lembrou que, naquela época, esteve um Presidente de Câmara de outra cidade, com
uma mala de dinheiro, para comprar os Vereadores, além do próprio Prefeito tentando
comprar os Vereadores. Portanto, tudo isso ainda se encontra na Justiça, sendo a decisão
lida, apenas um capítulo do mandato do Prefeito Francisco Rodrigues, significando que
ainda muitas coisas estão por vir. Falou que ainda acredita que aparecerá toda verdade,
porque, na época, foi apurado um alto consumo, sendo, apenas para a Polícia Civil, o valor
de cinco a seis mil reais, sem o devido convênio, sem contar o abastecimento de veículos
particulares, dos então Secretários Municipais, que moravam fora de Salesópolis.
Acrescentou que também foi levantada outra face da denúncia, pois o Legislativo denunciou
uma coisa e a Justiça constatou outra, contudo, ambos os casos, comprovam a improbidade
administrativa. Lembrou também que já se passaram mais de sete anos, e o então Prefeito,
que já perdeu oito anos de mandato, perderá ainda mais cinco anos, com esta condenação,
resultante do trabalho dos Vereadores. Disse que tem percebido que os Vereadores vêm
procurando seus Deputados e que os Vereadores estão mais empenhados ainda, buscando
mais ajuda para o município, através de convênios e outros, haja vista que Salesópolis
conta com o menor orçamento da região. Por fim, disse que o trabalho dos Vereadores é
este, de fiscalizar e buscar, junto aos Deputados Estaduais e Federais, a ajuda necessária
para garantir melhores condições da vida à população salesopolense. Retomando a
presidência, o Sr. Presidente concedeu a palavra ao VER. SÉRGIO APARECIDO
FELICIANO DE SÁ que justificou oralmente o Requerimento Nº 94, que apresentou em
conjunto com o Nobre Par Angelino, acrescentando que a obra está parada, há algum
tempo, gerando indagações acerca dos motivos e da inclusão da necessária Sala de
Fisioterapia no projeto, gerando então esta proposição, para que a resposta seja oficializada
e dado o devido retorno aos munícipes. Finalizou justificando o Requerimento Nº 93, porque
vem sendo questionado pela população interessada e necessitada da Creche. Não havendo
mais oradores inscritos, o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA, solicitando à
Sra. 1ª Secretária que procedesse a leitura do Requerimento de Urgência Especial Nº
004/11. Terminada a leitura, foi o referido requerimento submetido à votação, sendo
aprovado por unanimidade. Aprovada a urgência especial, o Sr. Presidente solicitou à Sra.
1ª Secretária que procedesse a leitura dos Pareceres CJR Nº 016, COSPES Nº 06 e CFO
Nº 025/11, recomendando a aprovação do PROJETO DE LEI Nº 17/11 (Dispõe sobre
alteração dos Artigos 6º e 25º e seu parágrafo único, da Lei Nº 1.637/2011, e dá outras
providências), e dos Pareceres CJR Nº 017, COSPES Nº 07 e CFO Nº 026/11,
recomendando a aprovação do PROJETO DE LEI Nº 18/11 (Dispõe sobre a Concessão de
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Direito Real de Uso de área do Município à Associação de Assistência e Orientação à
Criança e ao Adolescente “Caminhando Juntos” e dá outras providências), ambos de autoria
do Poder Executivo. Terminada a leitura, o Sr. Presidente submeteu à única discussão e
votação o PROJETO DE LEI Nº 17/11(Dispõe sobre alteração dos Artigos 6º e 25º e seu
parágrafo único, da Lei Nº 1.637/2011, e dá outras providências), o qual foi aprovado por
unanimidade, sem preceder manifestação. Em seguida, colocou em única discussão o
PROJETO DE LEI Nº 18/11(Dispõe sobre a Concessão de Direito Real de Uso de área do
Município à Associação de Assistência e Orientação à Criança e ao Adolescente
“Caminhando Juntos” e dá outras providências). O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA
esclareceu que, aprovando este projeto, o município está concedendo uma área para uma
entidade que, há dez anos, vem desenvolvendo trabalhos sociais em várias esferas, com
crianças, adolescentes e jovens, cuidando do futuro do município com esporte, lazer e
educação. Espera que esta Casa de Leis aprove a concessão e, após aprovada, também
busque recursos para a entidade, a fim de que deixe de pagar aluguéis e utilize o recurso
para deixar um marco na história deste município. Também comentou que, há outras áreas
de concessão que, atualmente, não atendem mais a necessidade geral, enquanto o projeto
ora em discussão, beneficia uma entidade que continuará o trabalho que desenvolve, há
anos, em prol das famílias salesopolenses, com prestação de contas corretas e pessoas
sérias que demonstram o crescimento da entidade. Acrescentou que os Nobres Pares Paulo
e Pedro, que igualmente ele (o orador), trabalharam na área de esporte, sabem que foi
pleiteada parte da área ora em concessão, para que fosse construído um campo de futebol
e, agora, este projeto também beneficiará a área de esporte do município para atender a
juventude. Por fim, conclamou pelo apoio dos Nobres Pares, certo de que isso ficará
marcado para sempre nesta Casa de Leis, e espera que, as áreas em concessão não
aproveitadas adequadamente, o município levante, fiscalize e recupere, bem como repasse
à instituições iguais à Associação Caminhando Juntos, para desenvolver projetos voltados à
crianças, adolescentes e jovens da comunidade salesopolense. O VER. AGNALDO BUENO
declarou-se feliz em votar este projeto que, diferentemente de outros, entra em regime de
urgência pela sua grandeza e importância. Disse que todos sabem a grande parceira que o
Poder Executivo tem na Associação Caminhando Juntos, que desenvolve um grande
trabalho junto à crianças e adolescentes, refletindo também na família, pois trabalhando
com os filhos também trabalha com sua família. Parabenizou o Poder Executivo Municipal e
a Associação Caminhando Juntos, certo de que cada um dos Vereadores dará seu voto
favorável à matéria. Passando a presidência ao Vice-Presidente, Ver. Paulo Arouca
Sobreira, o VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR iniciou dizendo que é
difícil falar deste projeto, considerando ainda as palavras dos oradores que o antecederam.
Disse que a entidade merece o apoio desta Casa de Leis, pelo trabalho que vem mostrando
neste município, especialmente, junto às famílias mais carentes, que precisam melhorar
sua situação de vida. Dirigindo-se ao Nobre Ver. Agnaldo, lembrou que, na Conferência
Municipal de Assistência Social, realizada na última sexta-feira, no “Mercadão”, ambos
presenciaram a manifestação da Sra. Elisabete, funcionária deste Legislativo e VicePresidente da entidade em questão, que sensibilizou a todos que lá estavam, diante dos
números de dança apresentados pelos atendidos e a diversificação dos projetos
desenvolvidos pela entidade, que busca parceria com diversos órgãos. Por fim, disse estar
certo de que este projeto será aprovado, com a ajuda de todos os Vereadores, mas,
dirigindo-se ao Nobre Ver. Claudinei, lembrou que é importante e necessário, da mesma
forma que se aprova as concessões, olhar para outras concessões feitas no passado que
não estão atendendo à contento. Finalizou dizendo que esta Casa de Leis não deve deixar
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tudo para o Poder Executivo resolver, ao contrário, deve começar a verificar as concessões
porque são áreas que poderiam atender outras necessidades. Retomando a presidência e
prosseguindo com a discussão, o Sr. Presidente concedeu a palavra ao VER. VANDERLON
OLIVEIRA GOMES o qual disse, depois de tudo o que foi dito, que restava-lhe apenas
registrar que, além de um espaço para desenvolver atividades de esporte e lazer, a
Associação Caminhando Juntos também desenvolve um trabalho muito importante voltado à
educação e cultura. Acrescentou que tem o maior prazer em registrar o reconhecimento
dos moradores do Bairro Fartura, pelo Projeto Dança, implantado na igreja do bairro, neste
ano. Lembrou ainda das apresentações do Projeto Doce-Flauta-Doce que faz bonito nas
festividades deste município, portanto, nada mais justo que a matéria seja aprovada e que
cada um dos Vereadores e o Poder Executivo façam sua parte, ajudando sempre mais para
que continue e cresça o trabalho desenvolvido por essa entidade. Por fim, reconheceu a
competência, vontade e garra dos membros dessa entidade, questionando, não fossem os
parceiros representantes desta entidade, o que seria deste município. O VER. PEDRO DA
FONSECA iniciou registrando a tamanha seriedade do trabalho desenvolvido pela entidade,
nestes mais de dez anos, portanto, nada mais justo, que os membros do Poder Público
Municipal facilitem e ajudem a entidade. Lembrou que ela desenvolve atividades que seriam
obrigação do Poder Público, cuidando das crianças e jovens deste município, com um
trabalho sério, desenvolvido por pessoas sérias, conquistando e obtendo melhorias na
educação e esporte. Por fim, disse que, quando o Poder Público ou entidade faz alguma
coisa, com o objetivo de obter troca ou facilidades, não consegue apoio, mas, quando uma
entidade séria, como a Associação Caminhando Juntos, que desenvolve um trabalho sério
como este no município, o Poder Público sente-se obrigado a ajudar, portanto, louvou a
iniciativa do Poder Executivo em prol da referida entidade. Ninguém mais se manifestando,
foi a referida matéria submetida à votação, sendo também aprovada por unanimidade. Não
havendo mais pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia, o Sr. Presidente comunicou a
pauta prevista para a Ordem do Dia da próxima sessão: primeira discussão e votação da
PROPOSTA DE EMENDA À LOMS Nº 01/2011 (Modifica e consolida a Lei Orgânica do
Município da Estância Turística de Salesópolis e dá outras providências), de autoria do
Poder Legislativo. Em seguida, passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL e, conforme
livro de inscrição, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. CLAUDINEI JOSÉ
DE OLIVEIRA disse que recebeu algumas reclamações devido à demora no emplacamento
dos veículos neste município, solicitando ao Sr. Presidente que busque as autoridades
competentes a fim de encontrar uma alternativa que os Vereadores possam adotar para
resolver esse problema. Lembrou que para este município, que dispõe de poucos recursos,
o IPVA é uma alternativa financeira, portanto, não se pode deixar o caso sem solução.
Concluiu reconhecendo haver problemas que não dependem do município, mas de outras
esferas, contudo, é necessário levantar a situação para resolvê-la. Registrou o evento
ocorrido no último sábado, denominado “Elas por Elas”, oportunidade em que os artistas
deste município se apresentaram fazendo um show em prol de uma ONG que vem sendo
criada, também parceira do Poder Público, a fim de atender os idosos desta cidade.
Parabenizou os munícipes que integram a citada ONG, pela iniciativa, deixando as portas
desta Casa de Leis abertas, para ajudar no que for possível, a fim de resolver a situação
dos idosos. Reiterou elogios aos artistas salesopolenses que se apresentaram no evento,
enfatizando que Salesópolis não precisa buscar artistas fora, pois conta com pessoal
capacitado para realizar shows e eventos de alto nível, conforme o realizado no último
sábado. Registrou o passamento do Engº. Luiz Carlos Mya, do DAEE, lembrando as muitas
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vezes que ele se empenhou em benefício desta cidade e, em solidariedade à família dele,
dos funcionários do DAEE que trabalharam com ele e de seus amigos, solicitou ao Sr.
Presidente, um minuto de silêncio. Pedido deferido, após um minuto de silêncio, o SR.
PRESIDENTE reportou-se à solicitação do Ver. Claudinei, acerca do emplacamento de
veículos, dizendo que encaminhará ofício, assinado por todos os Vereadores, para resolver
o problema, pois o recurso dos cinqüenta por cento do valor arrecado com o IPVA é muito
importante para Salesópolis, daí a necessidade de solicitar agilidade na solução. Lembrou
que, ao comprar um carro em Mogi das Cruzes, o vendedor já questiona sobre a intenção
de emplacar em Mogi das Cruzes, e no caso de resposta positiva, informa que o documento
fica pronto no dia seguinte. Disse que a arrecadação do IPVA ajuda o município a
desenvolver melhor os serviços à população, portanto, enviará o ofício mencionado,
solicitando uma reunião para resolver o assunto e “lavar a roupa suja”. Prosseguindo com a
ordem de inscrição, concedeu a palavra ao VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES que
iniciou reportando-se ao emplacamento de veículos, lembrando que, no final do ano
passado e no início deste ano, fez um trabalho acerca do assunto. Também lembrou que,
no início deste ano, encaminhou documentos ao Prefeito Municipal e Delegados da Polícia
Civil local e regional, contudo, apenas recebeu resposta do Poder Executivo, informando
que encaminhou seu ofício, pedindo providências ao Delegado local, contudo, o mesmo
pedido que ele próprio tinha feito. Entretanto, não teve qualquer retorno das delegacias local
ou regional, apenas em entrevista ao jornal, o Diretor da Delegacia Regional disse que, em
Salesópolis, estava tudo dentro da normalidade, haja vista que tinha recebido uma única
reclamação, que era a do orador. Acrescentou ainda que, em conversa extra-oficial com o
Delegado de Polícia local, ele alegou que a Delegacia tem dificuldades com o efetivo, bem
como a falta de parceria da Prefeitura Municipal, inclusive, falou sobre a falta de cobertura
para o emplacamento em dias de chuva, da falta de informatização do setor, entre outras
promessas sem cumprimento. Lamentou que tudo fica apenas na conversa, necessitando
ser este assunto tratado mais energicamente, acreditando que a reunião será importante e
deve contar com a presença do Delegado Regional. Enfatizou ainda que, nessa reunião,
ficará claro que a reivindicação não é pessoal, do orador, mas, da comunidade que enfrenta
as dificuldades. Citou como exemplo, o caso de um advogado e comerciante que comprou
um carro e, há trinta dias, aguarda para emplacá-lo, declarando-se arrependido, contudo,
não se sabe se o problema é local ou da empresa que entrega as placas, fato que poderá
ser esclarecido e resolvido na citada reunião. Relatou que, há um mês, os munícipes
reclamam a falta do aparelho para exame de eletrocardiograma, no Posto de Saúde local e
do Distrito dos Remédios, além da Santa Casa. Segundo informações dos próprios
funcionários, os três aparelhos estão estragados há mais de sessenta dias e os
agendamentos são realizados apenas em São Paulo, portanto, acredita que não estejam
considerando o custo-benefício do conserto. Concluiu dizendo que, segundo funcionários do
próprio Posto de Saúde, o Dr. Feitosa, cardiologista, não medicará os pacientes sem o
devido exame. Por fim, disse que, se até sexta-feira, a situação não for regularizada,
apresentará requerimento solicitando providências do Sr. Prefeito Municipal, com a maior
urgência possível. Por fim, comentou que, lendo a página três do Jornal Folha de Mogi,
constatou que foram publicadas matérias de autoria do Nobre Colega Claudinei, mas, no
final, consta seu nome, motivo pelo qual faz questão de esclarecer que foi um erro daquele
jornal. O VER. SÉRGIO APARECIDO FELICIANO DE SÁ cobrou do DER, responsável
pela Estrada Mogi-Salesópolis, providências na curva situada em frente à EE Ver. Elisiário
Pinto de Moraes, visto que mais um carro rodou no local. Disse que foi feito um bom
trabalho na primeira curva, antes denominada “curva da morte”, com a colocação de
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tachões e sonorizadores, acabando com os problemas de atropelamento e colisão. Acredita
que tal serviço foi realizado a pedido do Engenheiro Rodrigo, portanto, espera que ele
dispense maior atenção à essa outra curva, colocando no local até mesmo duas lombadas
ou radar eletrônico, à exemplo do que foi feito em frente à escola estadual do Bairro
Cocuera, onde, recentemente, construíram mais uma lombada, evitando novos acidentes.
Disse que, no caso do último acidente, em que o carro rodou, caso fosse horário de entrada
e saída da escola, algum estudante seria atingido, pois muitos utilizam do acostamento para
acessar a unidade escolar. Parabenizou os atletas salesopolenses, que disputaram a 3ª
Etapa de Corrida de Rua, no município de Ilhabela, no dia anterior a esta sessão,
juntamente com outros cento e vinte atletas que competiam por dez cidades. Registrou que
o Osvaldinho Parrela conquistou o 4º lugar na Categoria Geral, e dentro da Faixa Etária, o
Marinho conquistou o 3º Lugar, e o Renê o 4º Lugar. Finalizou enfatizando que os atletas
salesopolenses correm por teimosia, pois, não contam com treinador ou preparador físico,
apenas levam o nome de Salesópolis a todos os lugares, merecendo maior atenção da
Secretaria de Esportes do Município. O SR. PRESIDENTE sugeriu que o ofício ao DER,
também seja feito em nome de todos os Vereadores, para garantir maior força, a fim de
resolver os perigos da curva citada pelo último orador e, em seguida, prosseguiu com a
ordem de inscrição, concedendo a palavra a VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE.
A oradora comentou que foi procurada por munícipes, alunos, pais e até professores da
EMEF Profª. Sônia Maria da Fonseca e EE Profª. Rosa Maria de Souza, solicitando medidas
com relação à rotatória construída em frente aquelas unidades escolares. Relatou que
presenciou, nesta data, um veículo Opala, em alta velocidade, no sentido Santa BrancaSalesópolis, obrigando um veículo no sentido Salesópolis-Mogi das Cruzes, frear
bruscamente, para evitar uma colisão naquela rotatória. Solicitou um levantamento acerca
da melhor alternativa a ser adotada para evitar uma tragédia, lembrando que, anteriormente
à construção da referida rotatória, havia uma lombada no local, que foi retirada. Disse ainda
que, além da lombada, pode-se estudar a possibilidade de colocar redutores de velocidade,
pois é grande o tráfego de crianças e adolescentes, além dos demais moradores dos
arredores. Enfatizou a necessidade de medidas no local, sugerindo a construção de três
lombadas para reduzir a velocidade, além de redutores de velocidade, haja vista que,
somente a faixa de pedestres, não resolve o problema. Por fim, disse que o trânsito
aumentou muito na cidade, nos últimos seis meses, tanto que, no último sábado, um carro
subiu a calçada para ultrapassar os demais carros que ficaram parados em frente ao
Supermercado do Português, expondo todos à risco. 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 08 de Agosto de 2011.
PRESIDENTE

:

1ª SECRETÁRIA :
2º SECRETÁRIO :
A Ata supra foi lida e ________________ em Sessão Ordinária, realizada em
15 de Agosto de 2011.
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