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ATA DA 25ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 19 de Setembro de 2011 - 3º Período da 15ª Legislatura. Aos
dezenove dias do mês de Setembro do ano dois mil e onze, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Vigésima Quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de
Salesópolis sob a presidência do Vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior e
secretariada pelo Edil 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 – 1ª Secretária, e
presença dos demais membros desta Casa. Havendo número legal, o Sr. Presidente
declarou aberta a sessão e solicitou ao Sr. 2ª Secretário 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 dos presentes,
ou seja, oito votos. Em seguida, o Sr. Presidente submeteu a ata à discussão e votação,
sendo a mesma também aprovada por unanimidade dos presentes, sem preceder
manifestação. Ato contínuo, solicitou ao Sr. 2º Secretário que procedesse a leitura das
matérias do EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus respectivos despachos:
MENSAGEM Nº 1.127/11 do Poder Executivo, encaminhando o PROJETO DE LEI Nº
019/11 (Dispõe sobre a definição das Zeis – Zonas Especiais de Interesse Social no
Zoneamento do Município de Salesópolis e dá outras providências) – desp.: Aguarde-se os
Pareceres das Comissões competentes; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito
Municipal Nºs: 111 – Informar se a Municipalidade atenderá o requerido apresentado pela
Sra. Terezinha da Silva Dias, com Protocolo Nº 421/2011, do dia dez de Fevereiro do
corrente, acerca de iluminação pública na Estrada João Hidalgo, Bairro Totozinho Cardoso,
do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes;
112 – Prestar informações diversas e enviar
documentos acerca do uso de maquinários do Consórcio Três Rios em áreas particulares;
113 – Prestar informações diversas e enviar documentos acerca dos funcionários públicos,
ocupantes de cargos de confiança, que utilizam-se de Aparelhos Celulares oferecidos e
pagos pela Administração Municipal, bem como sobre as providências adotadas com
relação a uma das linhas, em que houve um gasto mensal superior a três mil reais; 114 –
Informar quais são os procedimentos adotados pelo Setor Municipal de Meio Ambiente,
quando procurado por proprietários de área irregular, intencionados na sua regularização, e
que envie este questionamento à Sabesp, para também informar quais são os
procedimentos que adota ao receber os interessados na ligação de água e esgoto,
encaminhados pelo citado setor municipal; 115 – Enviar uma relação contendo o nome de
cada um dos médicos da Secretaria Estadual de Saúde, designados para atender neste
município, suas respectivas especialidades, local, dias e horários de atendimento e, desde
quando foram disponibilizados para atenderem nesta cidade, bem como informar quem é o
responsável pela freqüência destes profissionais e, se estão recebendo, quem está
assinando por eles; 116 – Enviar cópia integral do Processo Administrativo Nº 2480/11, da
Prefeitura Municipal de Salesópolis, todos do Ver. Claudinei José de Oliveira; e 117/11 –
Informar se ficou algum bairro atendimento para Vacinação contra Raiva, durante o mês de
Agosto e, em caso positivo, informar quais, do Ver. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior
– desps.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:
142 – Determinar ao setor competente, construir uma lombada na Rua Expedicionário
Benedito da Fonseca, Bairro Totozinho Cardoso; 143 – Interceder junto à Petrobrás e
DAEE, objetivando a construção de valetas e colocação de tubulação para vazão das águas
pluviais que se acumulam na altura do Km Três, da Rodovia SP-87, que liga este ao
município de Santa Branca, ambas do Ver. Paulo Arouca Sobreira; 144 – Determinar ao
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setor competente, estudar a possibilidade de implantar redutores de velocidade na Rua Braz
Torraga, entre a Rua Roque Torraga e a Rodovia SP-88, bem como sejam pintadas as
lombadas da mesma via, localizadas entre a Padaria São José e a Rua Roque Torraga, do
Ver. Vanderlon Oliveira Gomes; 145 – Envidar esforços, objetivando a construção de uma
Praça de Exercícios do Idoso no Distrito dos Remédios; 146 – Determinar ao setor
competente, realizar o desassoreamento do Ribeirão Peroba, no Distrito dos Remédios,
ambas dos Vers. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá e Angelino Rodrigues; 147 – Interceder
junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a colocação de uma luminária
no Poste Nº 13-042 da Rua José Otávio Cáfaro, localizado em frente à Travessa Braz
Torraga, área central desta cidade, do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes; e 148/11 –
Determinar ao setor competente, organizar o trânsito na Rua Roque Torraga, proximidades
da EMEI Professora Maria Aparecida Freire de Faria, do Ver. Sebastião Rodrigues de
Campos Júnior – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente; BALANCETE FINANCEIRO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, referente ao mês de Agosto/2011 – desp.: À
Comissão de Finanças e Orçamento; COMUNICADOS sobre a liberação de recursos
financeiros: do Ministério da Saúde – três, respectivamente nos valores de R$ 3.299,75, R$
3.299,75 e R$ 27.361,25, todas para o Pagamento de PAB FIXO, competências Maio,
Junho e Agosto/2011; CONVITE da EMEI Professora Maria Aparecida Freire de Faria, para
sua Festa da Primavera, no próximo dia vinte e cinco, a partir das quinze horas – 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 justificando
seu Requerimento Nº 115 e, na sequência, reportando-se ao de Nº 112, acrescentou que as
máquinas do Consórcio Três Rios, ficam na cidade, durante quinze dias, mas, sempre vão
embora deixando serviços pendentes, motivando a solicitação do cronograma para
conhecer melhor o que vem sendo feito por elas. Concluiu justificando oralmente seu
Requerimento Nº 113, dizendo que o apresentou para confirmar a denúncia que recebeu,
acerca de um gasto mensal, superior a três mil reais, em uma das linhas de celular pagas
pela Administração Municipal, e também para saber quais providências foram adotadas e,
se confirmado este alto valor, quer saber qual a punição aplicada. O VER. VANDERLON
OLIVEIRA GOMES justificou oralmente sua Indicação Nº 144, acrescentando que, após o
recapeamento das ruas, os motoristas abusam da velocidade, especialmente, durante a
noite e madrugada. Comentou que, há poucos dias, houve um acidente no local e o
causador fugiu, deixando o prejuízo aos moradores, o que poderia ser evitado, se houvesse
redutor de velocidade. Disse que na mesma proposição, também solicitou a pintura das
lombadas existentes naquele local, pois, por serem muito baixas, diversos motoristas não
as percebe e, ao se assustarem, podem causar acidentes. Quanto à Indicação Nº 147, disse
que a apresentou atendendo pedido dos moradores e usuários da Travessa Braz Torraga,
que se declararam inseguros diante da escuridão. Reportando-se ao seu Requerimento Nº
111, disse que a Sra. Terezinha lhe procurou, reclamando que, desde fevereiro não obteve
resposta a um pedido para colocação de luminária na Estrada João Hidalgo, mas, quando
ela ou o próprio orador procuraram informações no Setor de Protocolo da Municipalidade, os
funcionários disseram apenas que “estão vendo”. O orador acredita que, com esta
proposição, após sete meses, responderão àquela senhora se atenderão ou não o seu
pedido e, finalizando, lamentou ser este mais um caso em que os moradores ficam
chateados por falta de atendimento ou de resposta às solicitações apresentadas pela
comunidade. Passando a presidência ao Vice-Presidente, Ver. Paulo Arouca Sobreira, o
VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR justificou oralmente seu
Requerimento Nº 117, atendendo um cidadão que o questionou acerca da vacinação de
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cães, e se ainda havia possibilidade de atendê-lo. Disse que, se algum bairro ficou sem
atendimento, espera que a campanha visite-os ainda, a fim de atender a todos. Com relação
à sua Indicação Nº 148, esclareceu que durante a entrada e saída da escola, quando
também ocorre o embarque e desembarque de alunos, os motoristas estacionam os carros
dos dois lados da via, estreitando a rua e dificultando a passagem dos demais veículos.
Sendo assim, sugere proibir o estacionamento em um dos lados da rua, ou ainda,
transformá-la em via de mão única, a fim de que o trânsito flua sem dificuldades, evitando
riscos à comunidade escolar. Finalizou dizendo que ainda verificará a situação do trânsito
em frente a outras escolas, acreditando ser necessário estender esse estudo e alterações
às ruas que lhes são próximas. Retomando a presidência, o Sr. Presidente concedeu a
palavra ao VER. PAULO AROUCA SOBREIRA que também justificou oralmente sua
Indicação Nº 142, enfatizando que há grande fluxo de veículos de grande porte e muitos
abusam da velocidade, devido ao declive da rua, expondo crianças e demais usuários à
sérios riscos. Também justificou oralmente sua Indicação Nº 143, esclarecendo que as
águas pluviais têm transposto a pista no trecho citado, resultando na interrupção do tráfego
e suas conseqüências. Disse, por fim, que, com a previsão da construção da barragem, os
engenheiros deveriam prever este problema e tê-lo evitado, contudo, espera que agora seja
solucionado, pois está sendo prejudicial aos usuários da referida rodovia. Não havendo mais
oradores inscritos, nem 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. PEDRO DA FONSECA registrou a presença do
ex-Vereador Valdomiro do Prado, no plenário desta sessão e, em seguida, comentou que foi
publicado no Jornal “Folha Metropolitana”, uma matéria registrando que a Região do Alto
Tietê ficou abaixo da média do ENEM-2010, entretanto, duas cidades ficaram acima da
média, sendo uma delas, Salesópolis, com as Escolas Estaduais Professora Olga Chakur
Farah e Vereador Elisiário Pinto de Morais, portanto, parabenizou as duas unidades
escolares, seus professores e alunos. Leu o trecho de uma matéria publicada por João
Batista, autor do livro “Ética para um Mundo Melhor”, sobre o Dia da Alfabetização,
comemorado no dia oito de setembro e, lembrando que também, dia vinte de setembro, se
comemora o Dia do Funcionário Municipal, enfatizou a necessidade de celebrar ambas
datas com a responsabilidade de alfabetizar toda população. Acrescentou ainda que seria
uma glória para o município levantar um possível troféu de que, no seu pedaço de chão,
não haveria nenhum analfabeto e concluiu dizendo que esta matéria lembra o ENEM-2010,
cujo resultado das duas escolas, honra os salesopolenses. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE
OLIVEIRA também parabenizou as Escolas Estaduais Olga Chakur Farah e Elisiário Pinto
de Morais que, mais uma vez, elevaram a educação deste município, esperando, sejam
exemplos para as demais unidades escolares de cidades vizinhas, bem como às municipais.
Registrou ainda que, neste mês, comemora-se o Dia do Rio Tietê, portanto, acredita que
tanto o DAEE quanto o Governo do Estado, deveriam garantir a compensação a que faz jus
este município pelas barragens. Disse que o município não pode ser penalizado, enquanto
estas autarquias sequer cumpriram as condições básicas que lhes compete com relação a
este município que autorizou a implantação de barragens. Ressaltou a necessidade de
colocar em ampla discussão a questão do uso da água, da construção de represas e a
passagem do Aterrado, a fim de garantir um retorno financeiro para ajudar o
desenvolvimento desta cidade. Comentou ter ouvido falar que a atual gestão, baixará uma
Ordem, reduzindo o horário de funcionamento dos prédios públicos, a fim de conter
despesas. Lembrou que os funcionários já enfrentaram problemas com o pagamento de
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horas-extras, com distribuição de vale-alimentação e vale-transporte e, agora, enfrentarão
as conseqüências da redução no horário de atendimento ao público, além do previsto
problema com o fornecimento de combustível. Lamentou a situação, dizendo que, nesta
data, não fosse um funcionário, o fornecimento de energia elétrica seria cortado, tudo isso,
sem que os Vereadores tenham oficial conhecimento. Disse que todos sabem das
dificuldades enfrentadas pelo Município, mas, também aprovaram um orçamento nesta
Casa de Leis, portanto, se no primeiro ou segundo trimestre já percebiam falhas, deveriam
ter tomado medidas desde então, evitando que todo prejuízo sobrasse, mais uma vez, aos
funcionários. Lembrou que tanto o Prefeito Municipal quanto seu Vice-Prefeito, na
qualidade de também funcionários públicos municipais, deveriam pensar mais nos seus
colegas que, no dia a dia, trabalham para a sociedade e estão preocupados com esta
possível redução de horas trabalhadas. Enfatizou que se esta informação for confirmada,
requererá justificativas, diante de tantos gastos com festas e eventos realizados. Cobrará
ainda uma resposta do Poder Executivo, porque os funcionários que já não são bem
remunerados, ainda serão os maiores sacrificados. Disse que, se tiver que conter despesas,
que se comece por cortar os ocupantes de cargos comissionados, como Secretários e
Diretores, evitando prejudicar o funcionário que presta concurso, trabalha e conta com seu
salário no final do mês. Ressaltou ainda que os funcionários são escalados para fazer
horas-extras, trabalhar nos finais de semana e, na hora de pagar, alegam falta de recursos,
portanto, reiterou que os funcionários devem ser os últimos a serem punidos, e o
atendimento ao público reduzido. Por fim, parabenizou o funcionário José Cunha, que
esteve com uma equipe no Aterrado, embora não seja a que esperava, juntamente com os
maquinários do Consórcio Três Rios, se empenhando para deixar a passagem em
condições de uso aos moradores daqueles arredores. O VER. AGNALDO BUENO leu o
Ofício da Diretora de Meio Ambiente, anexado ao Ofício Nº 201 do Sr. Prefeito Municipal,
em resposta ao seu Requerimento Nº 102, acerca da contrapartida do Estado para com o
Município, relativo à implantação da Barragem do Paraitinga, que segue transcrito: “Em
resposta ao solicitado e também em reuniões realizadas no DAEE, a exigência a ser
cumprida por este Departamento do Estado encontra-se em processo de Licenciamento
Ambiental no Estado e o mesmo se faz na construção de um projeto na Orla da Represa
com a intenção de inibir a poluição e a invasão nas áreas que contemplam tal
empreendimento, logo estaremos em reunião onde o mesmo será pauta com a
superintendência do DAEE para darmos continuidade em tal projeto, assim sugiro que o
Presidente desta Câmara participe para tomar ciência de tal projeto que tem certa
complexidade diante da sua execução”. Terminada a leitura, o orador disse esperar que
este “logo estaremos em reunião” realmente seja logo. Prosseguindo, alertou os munícipes
que, nas proximidades da Rua Trinta e Um de Março com a Travessa José Francisco de
Melo, há perigo constante no cruzamento dos carros, necessitando de estudo do trânsito,
seja colocando uma placa de “PARE” ou outra medida que diminua a velocidade dos
veículos naquele cruzamento. Acrescentou ainda que os moradores daqueles arredores
solicitaram providências porque já presenciaram ameaça de acidente no local, necessitando
de medidas preventivas, com urgência. Por fim, lamentou que, pela terceira vez, tenha
presenciado, com outros munícipes, a empresa responsável pela obra da Praça da Matriz
retirando o piso colocado, questionando se nenhum técnico do Poder Executivo acompanha
aquela obra, porque, é impossível, que ninguém esteja enxergando isso. O VER.
VANDERLON OLIVEIRA GOMES referiu-se à reunião ocorrida na tarde desta data, nesta
Casa de Leis, com o Secretário Municipal de Obras, onde também estiveram presentes o
Sr. Prefeito Municipal e os Nobres Pares Sérgio Feliciano, Paulo Arouca, Pedro, Agnaldo
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Bueno e o Presidente deste Legislativo – Ver. Sebastião, quando discutiram acerca das
obras que vêm sendo realizadas neste município. Disse que ainda ficaram duas
pendências, sendo a primeira, relativa ao Abrigo no Ponto de Ônibus que existia em frente à
EMEF Ernesto Ardachinikoff, retirado para a construção de outro, mas, há tempos, os
usuários do transporte coletivo continuam sem cobertura, reclamando que antes, ainda que
precário, existia uma cobertura e, atualmente, nem isso têm mais, situação que vem sendo
alvo de críticas e reclamos. Disse esperar que o Prefeito Adilson, conforme colocou na
reunião, converse com a empresa responsável e conclua a obra, o mais rápido possível. A
outra pendência refere-se ao campo do Bairro Bragança que, há mais de dois meses,
persiste um problema de esgoto, que cabe à Sabesp resolver, mas, ainda está sem solução.
Ressaltou que contatará o Diretor da Sabesp, no dia seguinte a esta reunião, solicitando
providências, porque, conforme os moradores reclamam, além das crianças correrem todos
os riscos quando brincam com a bola que cai no meio da sujeira, ainda referido esgoto está
sendo lançado no Rio Paraitinga. Disse esperar que os responsáveis tomem as devidas
providências e sanem o problema, evitando um sério caso de saúde pública. Relatou que
esteve no Posto de Saúde da área central e pode constatar vários problemas no
encanamento da obra, pendentes há doze ou quinze dias, sendo um deles, o banheiro
entupido. Ao entrar no prédio, alguns munícipes comentaram que a chegada do Vereador
era ótimo sinal, porque verificaria a situação, no que o orador disse concordar, pois, na
condição de fiscalizador, tinha obrigação de averiguar o que estava errado na obra pública.
Constatou, logo na entrada, água suja na sala de espera e, enquanto conversava com
quatro funcionários daquele local, aos quais indagava sobre o que estava ocorrendo, o
Diretor do Posto de Saúde chegou no local, quando o orador disse que ele deveria resolver
aquela questão e que, portanto, nem registraria o fato em documento. Em seguida, cada um
saiu para um lado e, alguns dias depois, soube que a empresa responsável pela obra foi
chamada e resolveu o problema, contudo, soube também que numa reunião entre Prefeito,
Vice-Prefeito, Secretária e Diretor de Saúde, além de funcionários daquele Posto, aquele
mesmo Diretor disse que ele (o orador) queria fazer “oba-oba”. Diante do fato, o orador
disse que aquele Diretor não sabe qual a função do Vereador e, se o Sr. Prefeito Municipal
está colocando pessoas despreparadas para assumir o cargo, terá que escutar, pois, se não
sabem das suas responsabilidades, ele, enquanto Vereador, conhece bem as suas,
portanto, tomará as providências quando achar necessário. Lamentou ainda, saber que
aquele mesmo Diretor, na já citada reunião, também disse que ele (orador) estaria usando
os funcionários. Disse que está enganado, já que qualquer um poderia chegar ao local e
verificar os problemas e enfatizou que não está na função de Vereador para “tapar o sol
com a peneira”, portanto, o que estiver errado será alvo de seus comentários. Também
enfatizou que “não tem rabo preso com ninguém”, portanto, fala o que tiver que falar e
questionou, se aquele Diretor não ficou satisfeito, por que não lhe falou quando estavam
frente à frente. Disse esperar que aquele Diretor, se não estiver assistindo esta sessão,
transmitida on line, no dia seguinte, tome conhecimento da sua manifestação. Ressaltou
ainda que não acobertará o que tiver errado, pois, está em seu segundo mandato,
trabalhando da mesma forma, ou seja, não assume condição de oposição ou situação,
apenas elogia o que estiver certo e não se cala diante do que considera errado e,
finalizando, afirmou que não é do tipo que fica a “arrumar picuinhas” em tudo que existe. O
VER. PAULO AROUCA SOBREIRA disse que, avaliando os assuntos tratados nesta
sessão, concluiu que o Sr. Presidente deve convidar o responsável pelo Setor de Trânsito
desta cidade, para uma reunião nesta Casa de Leis. Acrescentou que há inúmeros pedidos
pendentes, seja de lombada, pintura destas ou faixa de pedestres, entre outros. Disse já ter
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comentado com os Nobres Pares que não apresentará mais Indicações, pois, estaria
apenas gastando papel da Câmara Municipal, e isso custa dinheiro, portanto, a reunião
solicitada é necessária para que este responsável apresente respostas às proposições já
apresentadas pelos Vereadores. Embora reconhecendo que não há uma Diretoria de
Trânsito no Município, é necessário solucionar os problemas, sugerindo, inclusive, seja
criada tal diretoria municipal, a fim de que os Vereadores saibam quem é o responsável
para cobrar-lhe os serviços solicitados pela população e dar respostas aos solicitantes.
Também parabenizou as Escolas Estaduais deste município, pela classificação no ENEM
2010, enfatizando que o ensino de Salesópolis tem elevado conceito na região, pois, os
professores se empenham e dão o melhor de si. Falou que o Governo do Estado e do
Município deveriam olhar melhor para a categoria, pois, acredita que, sessenta por cento
das coisas que acontecem na vida do ser humano, se passam dentro de uma escola,
portanto, os profissionais devem ser mais valorizados e melhor remunerados. Reconheceu
que este problema não é local, haja vista que a Classe de Professores sempre foi largada e
desvalorizada, o que considera uma pouca vergonha para os governantes que não
percebem que a estrutura de uma Nação vem da educação. Por fim, informou que o
Deputado Estadual Dr. Gondim, atendendo sua solicitação, apresentou uma Emenda
Parlamentar e conseguiu a liberação de recursos para aquisição de um Aparelho de
Mamografia e mais um de Ultrassonografia, atendendo as necessidades dos pacientes
salesopolenses. Disse, por fim, que ainda está lutando para conseguir recursos visando a
aquisição de uma Esteira para exames cardiológicos, minimizando os custos de transporte
de pacientes para realização desses exames nas cidades da Região e Capital, e
melhorando a vida das pessoas. Não havendo mais oradores inscritos e nada mais 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 19 de Setembro de 2011.
PRESIDENTE
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2º SECRETÁRIO :
A Ata supra foi lida e ________________ em Sessão Ordinária, realizada em
26 de Setembro de 2011.

