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              ATA DA 13ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 06 de Maio de 2013 - 1º Período da 16ª Legislatura. Aos seis 

dias do mês de Maio do ano dois mil e treze, no edifício sede deste Poder Legislativo, 

realizou-se a Décima Terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis sob a 

presidência do Vice-Presidente - Vereador Cristian Luiz Candelária e secretariada pelos 

Edis Edney Campos dos Santos – 1º Secretário e Paulo Arouca Sobreira – 2º Secretário.  

Às dezenove horas,  horário regimental, o Sr. 2º Secretário procedeu a verificação da 

presença,  constatando-se as ausências dos Vers. Francisco Marcelo de Morais Corrêa – 

Presidente deste Legislativo e do Ver. Claudinei José de Oliveira, e a presença dos demais 

membros desta Casa.  Havendo número legal,  o SR. PRESIDENTE EM EXERCÍCIO 

declarou aberta a sessão e solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura da Ata da 

sessão anterior. Neste momento, o Ver. Sérgio dos Santos requereu a dispensa da leitura, 

requerimento este que, submetido ao Plenário, foi aprovado por unanimidade dos 

presentes, ou seja, nove votos, dadas as ausências dos Vers. Francisco Marcelo de Morais 

Corrêa e Claudinei José de Oliveira.  Ato contínuo, o Sr. Presidente submeteu a ata à 

discussão e votação, sendo a mesma também aprovada por nove votos, sem preceder 

manifestação.  Prosseguindo,  o SR. PRESIDENTE INTERINO solicitou ao Sr. 1º Secretário 

que procedesse a leitura das matérias do EXPEDIENTE que constou do seguinte, com 

seus respectivos despachos: REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  

094 – Encaminhar a esta Casa de Leis, cópia de todos os contratos de veículos alugados 

pela Prefeitura Municipal, bem como colocar uma identificação nos referidos veículo, 

divulgando que prestam serviço à Municipalidade, do Ver. Mário Barbosa Pinto; 095 – 

Informar acerca das medidas que já foram adotadas com relação ao Ofício do Deputado 

Pena, dando conhecimento do cronograma e instrução para inscrições nas seleções do 

PAC2 – Programa de Aceleração do Crescimento, do Governo Federal, relacionando quais 

inscrições já foram ou serão feitas, documentos e projetos já apresentando ou em fase de 

elaboração, evitando perder o prazo para conquistas que solucionarão importantes 

problemas desta cidade e valorizarão a Área de Educação, do Ver. Cristian Luiz Candelária; 

096 – Que, através do Sr. Marcos Marcelino de Campos – Secretário Municipal de 

Assistência Social, informe sobre o planejamento das ações sociais para combater o 

envolvimento dos jovens com o consumo de álcool e drogas; 097 – Oficiar à Cia. de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp, para que preste informações sobre 

a Estação de Tratamento de Esgoto, localizada no Distrito dos Remédios, tais como: 1)  

Qual é o funcionamento da lagoa existente e sistema de infiltração, 2) Qual o período de 

remoção do lodo, 3) Qual é o destino do lodo retirado; 098 – Encaminhar cópia do processo 

licitatório relativo à aquisição dos tubos armco, bem como informar as providências já 

tomadas, quanto ao compromisso assumido junto aos moradores da região do Aterrado e 

Bairros Nossa Senhora Aparecida, Pedra Branca e Contenda;  099 – Prestar informações 

acerca do planejamento das ações culturais e do Calendário de Eventos para 2013, todos 

do Ver. Benedito Lélis Renó – desps.: Aprovados, encaminhe-se;  INDICAÇÕES solicitando 

ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  170 – Determinar aos setores competentes, tomarem as 

seguintes medidas para melhoria do Bairro da Grama: 1) Patrolamento da Estrada do bairro, 

2) Aquisição de tubos e demais materiais necessário para canalização das águas pluviais, 

3) Limpeza do córrego, e 4) Manutenção da ponte; 171 – Estudar a possibilidade de atender 

os moradores do Bairro da Grama, construindo um campo de futebol society na área da 

Municipalidade onde funcionava o Centro de Pesquisa desativado; 172 – Determinar ao 

setor competente, verificar os motivos da desativação da Fonte de Água, localizada nas 
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proximidades da Praça do Idoso João Manoel Ferreira de Souza, Jardim Nídia, e adotar as 

providências necessárias à sua reativação; 173 – Determinar ao setor competente, incluir 

no cronograma de trabalho das estradas rurais, a Estrada do Cardoso, Bairro do Alegre, 

adotando as medidas necessárias à sua melhoria geral, todas do Ver. Claudinei José de 

Oliveira e outros; 174 – Designar dois Serventes para a EMEF Professora Sônia Maria da 

Fonseca, Jardim Nídia e EMEI Professora Maria Aparecida Biasoli, área central; 175 – 

Determinar ao órgão competente, encaminhar uma lista de todos os medicamentos 

disponíveis no Posto de Saúde para a Santa Casa local; 176 – Estudar a possibilidade de 

denominar a rua recém-asfaltada, que desce da Rua Vinte e Oito de Fevereiro e acessa a 

Rua XV de Novembro, para Rua João Batista Machado, todas do Ver. Mário Barbosa Pinto;  

177 – Viabilizar junto ao setor competente, a poda da árvore existente em frente ao imóvel 

Nº 111 da Rua Bela Vista;  178 – Providenciar as ações necessárias ao restabelecimento da 

iluminação na Praça localizada na Rua Domingos Freire de Almeida, próximo à Creche 

Municipal Dona Tereza Feital, e ainda solicite à Polícia Militar realizar ronda policial com 

maior frequência naquelas imediações, durante o período noturno e aos finais de semana, 

ambas do Ver. Edney Campos dos Santos e outros;  179 – Determinar ao setor competente, 

providenciar a instalação de lixeiras e de cestos para coleta de materiais seletivos, em 

pontos estratégicos das vias públicas desta cidade, bem como nas áreas rurais, barragens 

e demais pontos turísticos;  180 – Determinar ao setor competente, realizar a reforma e 

manutenção necessárias nos brinquedos da “Área de Lazer da Avenida Nova”, bem como 

estude a possibilidade de instalar equipamentos de musculação e aeróbica naquele espaço 

tão frequentado pelos salesopolenses das mais variadas faixas etárias, ambas da Verª. 

Deise Aparecida Corrêa Duque e Cristian Luiz Candelária; 181 – Tomar providências 

objetivando a limpeza e reforma do Parquinho Infantil e pintura da Quadra Poliesportiva da 

EMEF Mestra Henriqueta, do Ver. Cristian Luiz Candelária; 182 – Programar, uma vez por 

semana, uma equipe para varrer as ruas do Bairro Fartura e demais bairros da cidade, 

assim como é feito nas ruas centrais da sede e Distrito dos Remédios, do Ver. Benedito 

Lélis Renó;  183 – Tomar providências visando a implantação de redutores de velocidade 

em frente ao Abrigo de Menores, onde antigamente funcionava a EMEI Polymnia Bueno 

Leite, na Rua São Cristóvão, Bairro Fartura; 184 – Providenciar a sinalização de solo 

horizontal, na área central, conforme as normas do CONTRAN;  185 – Tomar providências, 

buscando incentivar a Pecuária de subsistência neste município e continuidade da criação 

de bovinos, bubalinos e outros animais, facilitando aos criadores, a vinda de um 

representante do EDA – Escritório de Defesa Agropecuária, nesta cidade, ao menos, duas 

vezes por mês, quando serão realizados: Cadastro de animais, Declaração de Vacinas em 

época de Campanha, e GTA – Guia de Trânsito Animal, entre outros serviços; 186 – Tomar 

providencias, visando reparos na Estrada dos Moraes, Bairro do Alegre; 187 – Determinar 

aos Setores Municipais de Obras e de Educação e Cultura, adotarem as medidas que se 

fazem necessárias à reforma da EMEI João Cardoso do Nascimento, Bairro Bragança, 

conforme necessidades relacionadas em nove itens, todas do Ver. Cristian Luiz Candelária 

– desps.: Encaminhe-se, lida no Expediente. Terminada a leitura, o SR. PRESIDENTE 

concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos.  A VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA 

DUQUE iniciou justificando oralmente a Indicação Nº 179, que apresentou juntamente com o 

Nobre Colega Cristian, esclarecendo que vem atender solicitação de várias pessoas, haja 

vista a grande quantidade de lixo que se acumula nas ruas centrais, especialmente, ao final 

de cada “Feira de Quinta de Mês”. Disse ainda que, juntamente à instalação de lixeiras e de 
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cestos para coleta de material reciclável, devem ser distribuídos panfletos e reforçar a 

campanha de conscientização, já realizada nas escolas da cidade. Lembrou ainda que tal 

medida valorizará o belíssimo e importante trabalho desenvolvido pela Associação de 

Recicladores de Salesópolis e alertou para os riscos a que todos estão expostos com o 

acúmulo de lixo em todos os cantos.  Em aparte, o Ver. Paulo Arouca Sobreira sugeriu 

que os Fiscais Municipais realizem uma campanha de conscientização junto aos feirantes 

acerca do destino do lixo. Retomando, a oradora agradeceu a sugestão do Nobre Colega e 

sugeriu ainda colocar um cesto em cada barraca da feira, para melhorar a situação do lixo 

nesta cidade. Em seguida, também justificou sua Indicação Nº 180, enfatizando que os 

brinquedos estão soltando lascas e expondo as crianças a sérios riscos. Lembrou que, em 

Mogi das Cruzes, em cada bairro, há alguns equipamentos de musculação, o que também 

deveria se fazer nesta cidade, pois, somente no dia anterior a esta sessão, na “Avenida 

Nova” somavam mais de cem pessoas, as quais devem ser incentivadas à prática esportiva 

e de lazer. Por fim, disse que todos os Vereadores deveriam assinar um documento para 

reforçar este pedido, que atenderá crianças, atletas e até mesmo as pessoas da melhor 

idade. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO reportou-se inicialmente ao seu Requerimento Nº 

94, dizendo que o apresentou porque vem sendo questionado acerca dos veículos e os 

motivos da contratação de cada um deles. Em seguida, justificou oralmente sua Indicação 

Nº 174, dizendo que, em ambas unidades escolares, há muitos alunos e pouco servente 

para realizar o serviço, sendo necessário que Professores e Diretores ajudem no serviço de 

limpeza. Quanto à sua Indicação Nº 175, disse que a apresentou para facilitar, aos médicos 

novos que estão atendendo na Santa Casa local, a prescrição de remédios que estão 

disponíveis no Posto de Saúde, evitando ao máximo, prescreverem medicamentos que os 

pacientes carentes não têm condições de comprar. Em aparte, o Ver. Paulo Arouca 

Sobreira sugeriu que, nos finais de semana, quando os Postos de Saúde estão fechados, 

referidos medicamentos sejam colocados à disposição na própria Santa Casa.  Retomando, 

o orador disse que a sugestão do Nobre Colega é viável, tanto que vem cobrando, desde a 

sua gestão anterior, a instalação de uma farmácia dentro da Santa Casa, o que acredita 

será facilitada com a intervenção da Municipalidade, ora responsável tanto por ela quanto 

pelo Posto de Saúde. Por fim, justificou oralmente sua Indicação Nº 176, enfatizando que a 

família do Sr. João Batista Machado lhe apresentou tal solicitação e considerou-a justa, haja 

vista que ele foi um excelente Mestre de Obras neste município, pessoa carismática e do 

bem, portanto, merecedor deste reconhecimento. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ 

considerando o seu Requerimento Nº 98 o mais importante, disse que, após a reunião com 

os moradores do Bairro do Aterrado e de muita mentira em torno do assunto, decidiu 

solicitar informações acerca da aquisição dos tubos armco e demais providências tomadas, 

conforme as promessas firmadas na citada reunião.  Em seguida,  justificou oralmente seus 

Requerimentos Nºs 96 e 97, acrescentando a este último que,  inicialmente, acreditavam 

que o cheiro de gás exalado provinha do Posto de Combustível, desativado no Distrito do 

Remédio, mas, posteriormente, concluíram tratar-se de gás proveniente do tratamento de 

água e esgoto. Quanto ao seu Requerimento Nº 99, disse que o apresentou porque não se 

vê nada acontecer nesta cidade, nem na Área de Esporte, nem na Área Cultural, até mesmo 

nos feriados, motivo pelo qual quer saber sobre o calendário existente. Com relação à 

Indicação Nº 172, do Nobre Colega Claudinei e outros, disse que há tantos buracos para 

tampar na cidade, problemas na área de saúde, escolas sem internet e telefone,  sujeira nas 

ruas, placa do radar eletrônico enferrujada e de cabeça para baixo, além de calçadas 
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tomada de mato utilizada pelos usuários do transporte coletivo com destino ao ponto inicial, 

tudo isto expondo Salesópolis ao risco de perder sua condição de estância turística, 

portanto, coisas urgentes e mais importantes que a fonte citada. Disse acreditar que este 

tipo de pedido serve para tirar a atenção da população com relação aos outros problemas, 

como os já citados,  que deveriam ser resolvidos com prioridade. Citou ainda os problemas 

com o transporte coletivo oferecido pela Empresa Júlio Simões, alvo de reclamos inclusive 

nesta data, e ainda sem solução, fazendo com que os munícipes pensem que os 

Vereadores estão levando vantagens. Neste momento, o orador foi advertido pelo SR. 

PRESIDENTE para ater-se às matérias do Expediente, conforme normas regimentais. O 

orador acatou a advertência e retomando o assunto da fonte luminosa, que considerou 

obsoleta, finalizou  sugerindo substitui-la por uma parceria com a Sabesp,  disponibilizando 

naquele mesmo espaço,  água potável para atender o turista, evitando assim os custos com 

energia elétrica necessários à manutenção de uma fonte luminosa, enquanto há falta de 

iluminação na praça em frente à Escola Estadual Professora Olga Chakur Farah, facilitando 

o uso daquele espaço pela juventude, para atividades indevidas. O VER. EDNEY CAMPOS 

DOS SANTOS registrou a presença do ex-Vereador Antonio Alves (Antonio Fidêncio), no 

plenário da sessão, e cumprimentou os demais presentes. Em seguida, justificou oralmente 

sua Indicação Nº 177, esclarecendo que o proprietário do imóvel numero 111, já tinha 

solicitado a poda da árvore à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, mas, os funcionários 

daquela concessionária informaram que referido serviço era de responsabilidade do 

município. Em seguida, justificou sua Indicação Nº 178, dizendo que tem ouvido relatos de 

que, no período noturno, referida praça é utilizada para uso de drogas, dentre outras 

atividades ilícitas, sendo necessária a regularização da iluminação para coibir tais atitudes. 

Quanto à manifestação do orador que o antecedeu, acerca da fonte luminosa, enfatizou a 

necessidade de ter coerência ao usar a tribuna, pois, não adianta usá-la numa semana para 

pedir embelezamento da cidade e, noutra semana, vem criticar um Nobre Colega que 

solicita colocar em funcionamento a fonte, para a qual já foi investido recurso público. 

Finalizando, enfatizou a necessidade dos Vereadores apoiarem todas as iniciativas dos 

Nobres Pares que venham beneficiar o município, seja para atender os munícipes ou os 

turistas.  Passando a presidência ao Sr. 1º Secretário – Ver. Edney Campos dos Santos, o 

VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA justificou oralmente seu Requerimento Nº 95, 

esclarecendo que o prazo para inscrição termina no próximo dia trinta e um de maio, 

contudo, os recursos são para construção ou cobertura de quadras de esportes, o que 

atenderá as EMEF’s Maria de Lourdes Gonçalves de Toledo e Mestra Henriqueta, ambas 

com quadras sem cobertura, esperando que este Município não perca o prazo. Em seguida, 

justificou sua Indicação Nº 181, registrando que atende pedido de alunos daquela unidade 

escolar e da Diretora, que lhe acompanhou na visita. Também justificou sua Indicação Nº 

183, dizendo saber que, em janeiro de 1995, foi apresentado um abaixo-assinado pelos 

moradores, solicitando lombada naquele local, onde, atualmente, há grande movimentação 

de mães e crianças devido à instalação do Abrigo de Menores. Em aparte, a Verª. Deise 

Aparecida Corrêa Duque lembrou que, na gestão passada, no mesmo local funcionava a 

EMEI Polymnia Bueno Leite, quando ela apresentou o mesmo pedido e não obteve 

resposta, até o momento. Retomando, o orador disse que já sabia de outros abaixo-

assinados mais recentes, entretanto, citou o mais antigo, comprovando a necessidade desta 

medida. Referindo-se à sua Indicação Nº 184, disse que a apresentou porque tem ouvido 

muitas reclamações devido ao mau uso dos poucos espaços para estacionamento, na área 
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central da cidade, onde um veículo tira vaga de outros, e que a regulamentação atenderá 

maior número usuários, especialmente, os portadores de necessidades especiais, além de 

motos, carga e descarga, entre outros, como a zona branca, que permite o estacionamento 

por tempo limitado, entre quinze e vinte minutos. Sobre a sua Indicação Nº 185,  disse que 

já contatou o EDA – Escritório de Defesa Agropecuária, de Mogi das Cruzes, o qual já 

disponibilizou um funcionário para atender neste município, bastando a Prefeitura Municipal 

ceder o espaço e assim, melhorar o atendimento aos produtores rurais. Em aparte, o Ver. 

Paulo Arouca Sobreira sugeriu utilizar um espaço na própria Casa da Agricultura. 

Retomando, o orador finalizou dizendo que esta sugestão já foi apresentada ao Sr. Prefeito 

Municipal, a quem cabe definir e assim incentivar os produtores salesopolenses, que 

dispõem de um dos maiores rebanhos bovinos da região. Retomando a presidência, não 

havendo mais oradores inscritos,  nem pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia, o SR. 

PRESIDENTE INTERINO passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL e, conforme livro de 

inscrição, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO 

disse que, nos dias de “Feira de Quinta Feira de Mês”, Salesópolis se transforma em caos, 

haja vista os problemas no trânsito, especialmente, na Avenida Victor Wuo, próximo ao 

cruzamento com a Rua XV de Novembro. Lembrou que alguns Nobres Pares solicitaram o 

emplacamento do local, proibindo o estacionamento naquele trecho e que as placas foram 

colocadas, sem estudo e, depois da pressão dos comerciantes e moradores, foram 

retiradas. Acrescentou que, sem as placas, novamente, os carros voltaram a estacionar no 

local, impedindo a passagem dos ônibus do transporte escolar que, tentando acessar 

referida avenida, paralisou todo o trânsito, esclarecendo que, ao seu ver, bastaria proibir o 

estacionamento em apenas um trecho da citada avenida. Também citou como crítico o 

trecho da própria Rua XV de Novembro, entre o cruzamento com a Avenida Victor Wuo e a 

Casa de Material de Construção Ocanha, que, com o estacionamento de carros de ambos 

os lados, dificulta aos ônibus e caminhões de lenha acessarem aquela rua com destino à 

Avenida Professor Adhemar Bolina. Aliado a tudo isso, disse que, naquele ponto da Casa 

de Material de Construção Ocanha, há cavaletes que impedem o trânsito seguir reto, 

entretanto, não há barracas na Rua XV de Novembro, até a Loja de Móveis Fartura, e na 

Rua Nossa Senhora de Fátima, sentido Avenida Professor Adhemar Bolina, estão 

instaladas apenas três barracas. Diante dos problemas do trânsito, sugeriu arranjar outro 

lugar para as três barracas e abrir a Rua XV de Novembro até a Rua Nossa Senhora de 

Fátima para o trânsito fluir melhor. Comentou que há cidades, como São Luiz do Paraitinga 

que, em dias de festa, o trânsito na área central é totalmente fechado e os visitantes são 

obrigados a deixarem seus carros a quase um quilometro de distância da área central, 

portanto, Salesópolis deveria fazer igual nos dias de “Feira de Quinta Feira de Mês”. Disse 

que o Diretor Municipal de Trânsito – Sr. Renato, não estava na cidade neste último dia de 

feira, mas, o procurará para conversar sobre sugestões de medidas, como por exemplo, 

disponibilizar o terreno do Sr. Targino para estacionamento dos veículos de feirantes, 

eliminando vários problemas no trânsito, evitando ainda que o pátio da Santa Casa fique 

lotado, utilizado como estacionamento e prejudicando o acesso da ambulância do SAMU, 

onde será necessário colocar corrente e até guarda para evitar o uso indevido daquele 

espaço. Espera seja realizada uma reunião com o Diretor de Trânsito para buscarem 

solução para o problema do trânsito, evitando transtornos aos moradores, visitantes e 

transporte escolar, prejudicando até mesmo o trabalho dos Policiais Militares. Por fim, disse 

acreditar que solução tem, mas, para isso, será necessária uma reunião em que todos 
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estejam dispostos a discutir e resolver o problema. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS também 

saudou o ex-Colega deste Legislativo, “Sr. Antonio Fidêncio”. Em seguida, também 

reportou-se ao caos da “Feira de Quinta de Mês”, dizendo que o Sr. Renato – Diretor 

Muncipal de Trânsito, deveria mudar seus compromissos para estar presente no município, 

no dia de feira, haja vista que precisou dele e ele não estava. Concordou que, neste dia, o 

estacionamento no trecho mais estreito da Avenida Victor Wuo deveria ser proibido, 

situação que demonstra a falta de planejamento da Administração Municipal.  Elogiou a 

grande quantidade de policial no dia da feira, o que nunca viu igual, esperando que 

continue assim nas próximas, pois esta feira atrai muita gente boa e também de má 

intenção. Ato contínuo, sugeriu fazer uma limpeza no terreno conhecido por “Franciscão”, 

onde está acumulando muito lixo,  e o reserve para estacionamento dos feirantes, cobrando 

pelo uso do espaço e destinando o valor arrecadado ao Fundo Social de Solidariedade do 

Município. Referindo-se às pessoas que estão dormindo nas ruas, disse que a Prefeitura 

Municipal deveria alugar uma casa e instalar um abrigo para acolhê-los, citando o caso de 

um senhor que está dormindo no abrigo de ônibus,  localizado em frente à Praça do Idoso. 

Lembrando do prazo de cem dias, dado pelo Sr. Prefeito Municipal aos seus Secretários, 

para mostrarem resultados, disse esperar que o Sr. Marcos Marcelino tome uma atitude, 

encaminhando este pessoal para atendimento ou a um abrigo especializado, ainda que seja 

internando aqueles que estão envolvidos com bebida, evitando ocorrências como o caso do 

“Sr. Jipinho”, que foi sepultado como indigente. Reportando-se ao transporte coletivo, 

serviço prestado pela Empresa Júlio Simões, disse que, ao chegar para esta sessão, ele e o 

Nobre Colega Lélis foram abordados por duas usuárias, reclamando que, nesta data, a 

viagem de Mogi das Cruzes a Salesópolis demorou duas horas. Lembrou que já foram 

realizadas reuniões e as providências já eram para ser tomadas, sugerindo chamar a 

imprensa, caso não resolvam os problemas já expostos em reunião. Quanto ao transporte 

dos alunos das Escolas Estaduais, disse ter ouvido que não lhes cabe fiscalizar, entretanto, 

ressaltou que é sim de sua competência. Aproveitando o ensejo, registrou que vem 

recebendo reclamações de alunos, que estão perdendo aula, porque o transporte escolar 

estadual não está buscando-os no Bairro da Pedra Rajada, sendo necessárias medidas 

pois, do jeito que está, não pode continuar, sendo também alvos de reclamos dos pais de 

alunos. Disse que, se a empresa trabalhar corretamente, poderá contar com seu apoio e 

reconhecimento na tribuna desta Casa de Leis, mas, enquanto Vereador, continuará 

cobrando. Reportando-se ao Mercado Municipal, disse que, na sua opinião,  deveria voltar a 

funcionar como antigamente, pois entende que está mal utilizado. Sugeriu sejam visitadas 

as cidades de Paraibuna e Santa Branca, onde os mercados municipais funcionam com 

açougue, quitanda e outros comércios, enquanto, o de Salesópolis, está abandonado. 

Lembrou que, quando funcionava, o Mercado de Salesópolis disponibilizava mais de trinta 

vagas de emprego, portanto, está certo de que, voltando a funcionar, aparecerão muitos 

interessados. Apresentou outra sugestão para o espaço do Mercado Municipal, a instalação 

de secretarias municipais, evitando as atuais despesas com aluguéis de imóveis. Lembrou 

ainda do imóvel que abrigava o Centro de Pesquisas, no Bairro da Grama, sugerindo por 

fim,  utilizá-lo para abrigar outras secretarias como, por exemplo, a de Agricultura, 

ressantando que este é mais um caso de falta planejamento da Administração Municipal. O 

VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ também cumprimentou o ex-Vereador presente, Sr. Antonio 

Fidêncio, o representante da Empresa Guaruvans, atual responsável pelo transporte 

escolar neste município, e os demais presentes. Lembrou que, conforme já manifestou em 
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tribuna, o problema da Administração Municipal não é falta de planejamento, mas, de 

competência. Disse que a cidade está abandonada, sem ordem e sem progresso e, diante 

dos problemas da “Feira de Quinta de Mês”, abordados pelos seus antecessores, 

questionou onde está e o que está fazendo o Secretário Municipal de Turismo e quais são 

seus projetos para o município. Com relação ao problema com a falta de estacionamento na 

cidade, disse que não basta pegar qualquer pessoa de boa vontade para resolvê-lo, é 

necessário competência e, para os problemas do trânsito, é necessário um projeto, 

portanto, o Sr. Prefeito Municipal deveria solicitar a um amigo seu, da área, para orientá-lo. 

Questionou como o turista poderá parar nesta cidade se, em frente aos bancos, os próprios 

funcionários deixam seus carros, assim como em outros pontos. Também questionou como 

então ficará essa situação após a instalação da Caixa Econômica Federal, ou seja, mais um 

banco, sem espaço para estacionamento. Falou que o Sr. Prefeito Municipal deveria enviar 

um projeto de lei para deliberação dos Vereadores, dispondo um prazo para que os bancos 

disponibilizem espaço para estacionamento dos seus funcionários e clientes, lembrando 

que é desta forma que ocorre em outros municípios, como Mogi das Cruzes. Enfatizou a 

importância do município definir espaços para estacionamentos, seja aos funcionários de 

bancos, Prefeitura Municipal, Fórum e outros pontos comerciais. Apoiou o Nobre Colega 

que citou, como exemplo, a cidade de São Luiz do Paraitinga, dizendo concluir que 

Salesópolis está bagunçada, tudo está errado e precisando de pessoas com visão. Falou 

que, até o momento, ao contrário de todos os Prefeitos que, tão logo eleitos, fazem reunião 

com todos os funcionários públicos municipais e apresentam seus secretários e diretores, 

pedindo colaboração a eles, o Prefeito Rafael, até o momento, não fez esta reunião. 

Enfatizou que o funcionário contente sente-se valorizado, especialmente, quando lhes é 

colocada sua importância para ajudar o Prefeito a fazer um município diferente, mas, até o 

momento, nem a costumeira reunião com os Professores, para expor as metas de 

educação, foi feita, nem tampouco com os funcionários da área de saúde, dando a entender 

que não há vontade da atual Administração Municipal. Falou que é preciso investir na área 

de turismo, embelezando a cidade, mas, não fazendo obras sem valor, como a citada fonte 

luminosa que necessita ser refeita, sendo, atualmente, um criadouro de sapo. Neste 

momento, mais uma vez, o SR. PRESIDENTE INTERINO advertiu o orador, lembrando-lhe 

que a matéria era vencida, já tratada na fase do Expediente.  Acatando a advertência, o 

orador prosseguiu ressaltando que a cidade deve ser governada para o povo e, para isso, 

é necessário ouvi-lo, já que ele traz os problemas e, sendo atendido, ficará satisfeito. Com 

relação aos serviços prestados pela Empresa Júlio Simões, disse que o Chefe do Poder 

Executivo tem o poder de chamar a empresa e cobrar um melhor serviço. Entretanto, 

lamentou que, quando os Vereadores chamaram referida empresa para discutir os 

problemas em reunião, enviaram motorista e pessoas sem qualificação para representá-la e 

sem qualquer poder de decisão. Disse que Salesópolis está abandonada, sendo 

necessário, após esses cem dias, serem revistas as atuações do Assistente Social, do 

Secretário de Turismo e todos os outros que não estão prestando serviço. Questionou o que 

fizeram estes secretários pelo município, já que, em plena “Feira de Quinta de Mês”, até o 

responsável pelo trânsito se ausenta. Por fim, declarou-se revoltado diante dessas coisas 

pequenas e, enfatizou que cada Secretário Municipal está sendo pago para trabalhar, não 

estão no cargo por amor à Salesópolis. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA disse que 

também constatou as dificuldades de deslocamento no trânsito desta cidade, por ocasião da 

“Feira de Quinta de Mês”, entretanto, não pode condenar o Sr. Renato sem saber se ele 
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teve algum problema, se estava doente, acrescentando que, um servidor que está 

trabalhando há cem dias, não merece ser criticado por uma falta, sem que se conheça os 

motivos dessa. Ressaltou que nunca usou a tribuna para fazer este tipo de crítica, portanto, 

é necessário saber a causa da ausência, já que ele vem cumprindo com suas funções e 

atendendo tudo o que está sendo solicitado pelos Vereadores, considerando, por ora, 

injusto criticá-lo e cobrá-lo. Com relação ao Mercado Municipal, disse que a Prefeitura 

Municipal deve utilizar aquele espaço para suas secretarias ou ainda terceirizá-lo, utilizando 

o dinheiro arrecadado para pagar os aluguéis de outros prédios, ou ainda, atender a 

sugestão do Nobre Colega Sérgio, retomando o funcionamento, como antigamente. Com 

relação ao trânsito desta cidade, disse que Salesópolis nunca teve uma pessoa responsável 

pelo setor, portanto, é uma experiência nova, especialmente, porque esta cidade é antiga e 

não foi planejada como Brasília, necessitando de uma readequação. Disse que, exigir dos 

bancos que encontrem espaços para estacionamento, também não é viável, porque ao lado 

do Bradesco não há espaço e, ao Santander, somente lhe resta a Praça da Matriz. Quanto 

à sugestão para que cada banco encontre espaço para estacionamento dos seus 

funcionários e clientes, o orador disse que deve-se considerar a questão da segurança, 

pois, no percurso entre o estacionamento e o banco,  o cliente pode ser assaltado e, 

certamente, o banco não se responsabilizará. Concluiu lembrando que os problemas de 

estacionamento e trânsito cresceram, mas, quanto às leis de trânsito, elas estão implícitas 

no Código de Trânsito e,  toda pessoa habilitada, deve saber onde pode ou não estacionar, 

portanto, se estacionar na esquina, não obedecendo o recuo legal, deve ser multado, 

quantas vezes desrespeitar a lei,  até aprender a obedecê-la. Também lembrou que o 

problema de estacionamento em esquina não ocorre apenas nos dias de “Feira de Quinta 

de Mês”, prejudicando a manobra dos ônibus escolares, mas, todos os dias, cabendo à 

Polícia Militar fazer com que se cumpra a lei, ou seja, “mexendo” no bolso da pessoa, bem 

provável que o problema seja resolvido.  Disse que a Prefeitura Municipal deve adequar o 

estacionamento, como por exemplo, a demarcação diagonal, entre outras que é possível, 

sem considerar o rótulo de cem dias, mas, realizando o que for necessário. Recordou que, 

no ano passado, quando ocupava o cargo de Presidente desta Casa de Leis, no objetivo de 

adequar-se à lei de estacionamento do município, foi elaborada uma autorização para que 

Vereadores e funcionários pudessem estacionar seus carros nos arredores deste prédio. 

Neste momento, o SR. PRESIDENTE INTERINO advertiu o orador, lembrando-lhe que o 

tema acerca de demarcação de solo para estacionamento estava vencido, já fora tratado na 

fase do Expediente. O orador defendeu-se esclarecendo que abordava sobre legislação de 

trânsito e prosseguiu sugerindo uma reunião entre o Sr. Prefeito Municipal e o Sr. Renato – 

responsável pelo trânsito do município, a fim de discutir e se fazer cumprir as 

determinações legais de trânsito. Referindo-se aos serviços prestados pela Empresa Júlio 

Simões, também lamentou que os representantes que participaram da reunião não 

resolveram nada, apenas fizeram promessas, contudo, a solução foi tentada e negociada e, 

como são monopolizadores do serviço, não se dispõem a resolver, sendo necessário que o 

Sr. Prefeito Municipal tome uma medida drástica e arrume outra empresa para substitui-la 

na prestação do serviço de transporte coletivo intermunicipal. O VER. EDNEY CAMPOS 

DOS SANTOS parabenizou os festeiros da Festa Nossa Senhora das Graças e toda 

comunidade do Bairro dos Pintos, que não mediram esforços para realização do evento, 

que durou três dias, agradecendo ao “Claudinho do Som” pela sua contribuição. Atendendo 

pedido da Diretoria Municipal de Agronegócios, informou que,  no próximo dia nove de 
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maio, quinta-feira, às quinze horas,  será realizada uma reunião, na Casa da Agricultura, 

para a qual foram convidados todos os agricultores e produtores rurais deste município, a 

fim de discutirem a aquisição de gêneros alimentícios por parte da Municipalidade.  Com 

relação às manifestações acerca de pessoas que estão pernoitando em abrigos de ônibus, 

utilizando-os até mesmo como moradia, registrou o caso de um indivíduo que estava 

utilizando o abrigo, nas proximidades da Praça dos Idosos, esclarecendo que, na semana 

passada, ao constatar o fato, solicitou providências ao Secretário Municipal de Assistência 

Social, quem mobilizou sua equipe e descobriu que se tratava de um morador desta mesma 

cidade. Informou que contataram a família, uma filha assumiu a situação e juntos 

conseguiram interná-lo no Lar Maranatha, em Mogi das Cruzes. Finalizando, ressaltou que 

este caso,  envolvendo a Secretaria Municipal de Assistência Social, demonstra que, tal 

qual outros casos que envolvem as demais secretarias municipais, basta que os Vereadores 

contatem seus responsáveis para saberem se estão realizando algum trabalho, a fim de 

que, ao usar a tribuna e abordar algum tema, o façam com conhecimento de causa. 

Passando novamente a presidência ao Sr. 1º Secretário – Ver. Edney Campos dos Santos, 

o VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA disse que,  em resumo, tudo o que foi dito nesta 

sessão, demonstra que falta comando na Prefeitura Municipal de Salesópolis. Acrescentou 

que,  por medo de desagradar um e outro, falta “pulso firme”, citando como exemplo o 

anteprojeto de lei que ele próprio encaminhou ao Sr. Prefeito Municipal, mas, está 

engavetado, sendo necessário questioná-lo para ver se sai da gaveta.  Quanto às placas de 

sinalização, colocadas sem a realização de qualquer reunião com os moradores,  e depois 

retirdas, para não desagradar ninguém (caso ocorrido na Avenida Victor Wuo, para resolver 

os problemas de trânsito no trecho estreito daquela via), disse que também demonstram a 

falta de “pulso firme” nas decisões. Enfatizou a necessidade do Prefeito Rafael mostrar que 

ele manda e dita as regras, porque, se tiver medo de elaborar projetos de leis e mostrar o 

que é certo e errado, só encontrará dificuldade para administrar. Lembrando do período que 

ele foi Policial Militar, disse que,  em gestões anteriores, quando uma pessoa era multada 

por ele ou seus colegas, nenhuma foi paga para não desagradar “filhos de papais”, 

enquanto que, o que deveria ser feito, era mostrar para a pessoa que ela realmente estava 

errada. Quanto ao trânsito, disse que já foram apresentadas Indicações para emplacamento 

de todos os lugares em que os ônibus encontram dificuldades para passar, mas, por outro 

lado, não há pátio para recolhimento dos veículos e, dessa forma, os carros continuam no 

mesmo lugar, apesar da autoridade de trânsito local fazer a autuação. Reiterou que as 

pessoas precisam sentir o “peso do erro nos seus bolsos”, até porque são sempre as 

mesmas pessoas que até parecem debochar dos Policiais quando autuam. Falou que já 

reuniu-se com o Sr. Prefeito Municipal, juntamente  com o Ten. PM Dirceu – Comandante do 

Destacamento local, Cap. PM Amaral – Comandante Regional  e Ten. PM Rogério, expondo 

a necessidade de um pátio neste município, mas, ainda aguarda solução. Reiterando sobre 

a necessidade de autuação, o orador esclareceu que ela visa reeducar, não penalizar ou 

prejudicar, portanto, falta comando para sua efetivação. Retomando sobre os anteprojetos 

engavetados, disse esperar que o Sr. Prefeito Municipal encaminhe-os em forma de Projeto 

de Lei e, se não forem aprovados, ao menos tirou da sua mesa. Com relação à “Feira de 

Quinta de Mês”, disse ter tomado conhecimento de que são, aproximadamente, trezentos 

feirantes, contudo, apenas cinco por cento são de Salesopolis, os quais, se apoiados pelas 

Secretarias Municipais de Cultura e de Assistência Social conseguiriam empréstimo 

bancário e poderiam trabalhar mais, além de aumentar também os interessados neste ramo. 
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Com relação ao Sr. Renato – funcionário responsável pelo trânsito desta cidade, disse que 

lhe falta material, tanto que,  nesta data, ele foi à Prefeitura de Mogi das Cruzes,  ver se 

conseguia alguns materiais para desenvolver o trabalho de trânsito nesta cidade. Elogiou o 

Sr. Renato e registrou que ele estava organizando o trânsito na Festa de Santa Cruz,  

Bairro Bragança, assim como esteve, durante a madrugada na Praça da Matriz desta 

cidade, organizando o trânsito, mas,  não foi respeitado. Relatou que havia um rapaz 

empinando uma moto sem placa e, sendo orientado por ele, não o atendeu, portanto, 

entende que este funcionário precisa de apoio do Sr. Prefeito Municipal para conseguir 

organizar a cidade. Comentou que já solicitou ao Sr. Renato a colocação da placa 

mencionada pelo Nobre Colega Lélis, nas proximidades da Praça do Cavalo, quando ele se 

propôs a resolver o problema, tão logo chegasse de Mogi das Cruzes, ainda nesta data.  

Reiterou que falta material e respeito de algumas pessoas da população para que o serviço 

do Sr. Renato seja realizado.  Comentou que recebeu um documento do Sr. Rogério, 

representante da Empresa Guaruvans, sugerindo a disponibilização de Policiais Militares 

nas portas das escolas, haja vista a grande quantidade de alunos e o abuso de velocidade 

dos carros que transitam nestes locais, se compremetendo a repassar referido documento 

ao Comandante local, acrescentando que, embora reconheça a falta de efetivo para este 

serviço, entende que é importante registrar tla necessidade. Disse que o Sr. Rogério 

também expôs as dificuldades enfrentadas pelos ônibus escolares para transitar em várias 

ruas, portanto e embora os assuntos já tenham sido abordados nesta sessão, se 

comprometeu a encaminhar Indicação ao Sr. Prefieto Municipal, relacionando todas essas 

ruas. Agradeceu o Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos de Biritiba Mirim, 

Salesópolis, Santa Branca e Paraibuna, a CUT – Central Única dos Trabalhadores, 

Sincomerciário – Sindicado dos Comerciários de Mogi das Cruzes, e o Sr. Jairo, do 

Sindicato local,  pela manifestação realizada na última quinta-feira, na Praça da Matriz. 

Parabenizou os organizadores, o Nobre Colega Lélis que também prestigiou o evento e 

todos os demais participantes, ressaltando que a luta em defesa dos servidores públicos 

municipais é de todos os Vereadores e não apenas dele ou do Nobre Colega que lá esteve. 

Com relação à citada falta de organização na Administração Municipal, disse ter um 

exemplo com a máquina patrol que,  enviada para o Distrito dos Remédios, dias atrás, não 

patrolou, nem nivelou várias estradas de terra, questionando por que realizaram o serviço 

apenas na via principal e não aproveitaram para realizá-lo nas demais, terminando o 

atendimento num bairro, para depois se deslocarem para outro. Ressaltou ao Sr. Prefeito 

Municipal que,  desta forma, agrada alguns e desagrada muitos outros, portanto, reiterou 

que deveria atender o bairro todo, mas, para isto, também será necessário vontade do 

servidor, além da decisão do Sr. Prefeito Municipal, já que é ele quem manda. Convidou 

todos os Nobres Pares a participarem da reunião que está organizando para o próximo dia 

nove, quinta-feira, às dezessete horas, na Quadra Esportiva do Distrito dos Remédios, a fim 

de discutirem sobre segurança pública, esperando contar com a participalão de todos. 

Informando que também convidou o Cel.PM Lúcio Massaro – Comandante do CPAM-12, 

Cap. PM Amaral, Ten. PM Dirceu – Comandantre do Destacamento local, e o Sr. Prefeito 

Municipal, a fim de juntos discutirem e conseguirem a implantação da Base Policial, no 

Distrito dos Remédios. Por fim, disse que, no dia seguinte a esta sessão, estaria na 

Assembléia Legislativa do Estdo de São Paulo, empenhando-se junto aos Deputados para 

conseguir, ao menos, mais dois policiais para esta cidade, os quais se empenhará também 

para que sejam destinados ao Distrito dos Remédios. Retomando a presidência e não 
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havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE INTERINO concedeu a palavra, como 

LÍDER DE BANCADA, aos Vereadores solicitantes. A VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA 

DUQUE (PSD) iniciou reportando-se às placas colocadas na Avenida Victor Wuo, dizendo 

que o pedido partiu dela e do Nobre Colega Cristian, pois, ambos foram procurados por 

vários munícipes, reclamando a situação do trânsito naquela via. Lembrou que, tão logo foi 

encaminhada a Indicação, o pedido foi atendido e, por consequência, ela recebeu ligações 

telefônicas reclamando a proibição do estacionamento naquele local. Diante de tais 

reclamações, disse que conversou com o Sr. Renato, explicando a situação, quando ele lhe 

respondeu que, por tratar-se de uma via estreita e de mão, seria impossível liberar o 

estacionamento e, após discussão sobre o assunto, concluíram que não havia o que fazer. 

Neste momento, a oradora foi advertida pelo SR. PRESIDENTE INTERINO, de que a 

matéria já tinha sido abordada e não tratava-se de assunto de liderança de bancada. 

Retomando, a oradora prosseguiu dizendo que o problema de trânsito naquela avenida, 

causando congestionamento, é diário, em especial nos horários de pico, e que torna-se 

mais grave no dias de feira, portanto, enfatizou ser necessário um novo estudo, para 

solucionar o problema. Por fim, lamentou o fato, lembrando que o Sr. Renato tomou 

medidas, mandou pintar as placas que foram colocadas na Avenida Victor Wuo e, após três 

ou quatro dias, foram retiradas, contudo, antes mesmo das seis horas e trinta minutos da 

manhã de quinta-feira, o local já estava congestionado, reiterando que não há mais como 

estacionar nessa avenida, sem causar transtornos. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS (Líder 

do PMDB) corroborou com o Nobre Colega Paulo Arouca de que tudo o que é solicitado ao 

Sr. Renato – responsável pelo trânsito da cidade, ele atende. Quanto a sua crítica sobre a 

ausência do Sr. Renato, justo no dia de feira, esclareceu que, depois, ficou sabendo que ele 

foi buscar placas, portanto, está justificada sua ausência na cidade e que ele pode continuar 

contando com o seu apoio. Com relação aos atrasos dos ônibus da Empresa Júlio Simões, 

sugeriu protocolar documento no Ministério Público, para que referida empresa pague 

multas diárias por atraso e superlotação, acreditando que, somente desta forma, aquela 

empresa atenderá os pedidos. Quanto ao abrigo de ônibus que citou, onde há pessoas 

alcoolizadas dormindo, disse que, nesta noite (de domingo – dia cinco de maio, para 

segunda – dia seis de maio), haviam pessoas gritando no local, portanto, não falou sem 

conhecimento, quando disse que solicitaria ao Sr. Secretário de Assistência Social adotar 

medidas. Enfatizou que as pessoas continuam no local e, se na próxima semana, ainda se 

mantiverem, solicitará autorização delas e os fotografará para expor no telão desta Casa de 

Leis, comprovando o que fala e, finalizando, disse tomar conhecimento de que estão 

levando até colchonete para melhor se acomodarem.  O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ 

(Líder do PT) disse que não poderia deixar de registrar que o Partido dos Trabalhadores 

organizou a comemoração do Dia do Trabalhador, nesta cidade, graças à parceria firmada 

com mais de dez sindicatos. Agradeceu os Vereadores que prestigiaram a festa,  

ressaltando que o projeto de lei aprovado nesta Casa de Leis,  dispondo sobre assédio 

moral, no âmbito da Administração Pública Municipal, foi um presente para os 

trabalhadores. Esclareceu que,  quando das trocas de governo, os mais prejudicados, são 

os próprios servidores, que são perseguidos porque apoiaram este e não aquele candidato, 

contudo, a partir de agora, referida lei garantirá proteção a todos. Falou que, contando com 

o apoio do Sr. Antonio – Presidente do Sindicato local, e do Sr. Jairo, também do referido 

sindicado, elaborou um informativo para distribuir ao presentes no evento. Disse que 

contrataram uma Banda de Pagode para animar aquela festa, que contou com a 
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participação do Presidente Interino – Ver. Cristian, o qual discursou como um trabalhador, 

além da participação de outros Nobres Pares e da população em geral. Disse esperar que, 

no próximo ano, seu partido possa realizar um evento ainda maior, unindo maior número de 

trabalhadores. Agradeceu aos sindicatos que compareceram e aqueles que colaboraram, 

doando brindes e, dirigindo-se ao representantre da Empresa Guaruvans, presente na 

sessão, agradeceu-lhe pelas vagas de emprego disponibilizadas aos salesopolenses, 

contudo, enfatizou que nem por isso deixará de fiscalizar o serviço prestado. Por fim, disse 

esperar que sejam sempre dignos de elogios pelo bom serviço prestado. Nada mais 

havendo a tratar,  o SR. PRESIDENTE INTERINO 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 Maio de 2013. 

 

PRESIDENTE INTERINO : 

 

1º SECRETÁRIO               :    

 

2º SECRETÁRIO              : 

 

  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 

13 de Maio de 2013.   

            
 

 

 
 


