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              ATA DA 13ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 12 de Maio de 2014 - 2º Período da 16ª Legislatura. Aos doze 

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

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

presidência do Vereador Francisco Marcelo de Moraes Corrêa 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 a presença unânime dos membros desta Casa.  Havendo 

número legal,  o SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão e solicitou ao Sr. 1º Secretário 

que procedesse a leitura da ata da última sessão. Neste momento, o Ver. Cristian Luiz 

Candelária requereu a dispensa da sua leitura, requerimento este que foi submetido ao 

plenário, foi aprovado por unanimidade, ou seja, onze votos.  Aprovada a dispensa da 

leitura, foi então a ata submetida à discussão e votação, sendo a mesma aprovada por 

unanimidade, sem preceder manifestação. Prosseguindo, o SR. PRESIDENTE solicitou ao 

Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura das matérias do EXPEDIENTE que constou do 

seguinte, com seus respectivos despachos: MENSAGEM Nº 1.200/14 do Poder Executivo, 

encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 011/14 (Dispõe sobre as Diretrizes para a 

elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2015, e dá outras providências) – 

desp.: Aos Vereadores, conforme Artigo 205 e Parágrafos do Regimento Interno e após,  à 

Comissão de Finanças e Orçamento; PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 002/14 (Dispõe sobre 

a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Salesópolis e dá outras providências), de 

autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Salesópolis; REQUERIMENTOS 

solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 038 – Responder a questionamentos e enviar 

documentos relativos aos ocupantes de cargos comissionados, do Ver. Benedito Lélis Renó;  

039 – Informar se há autorização do órgão competente para o corte das árvores da Praça 

do Bairro Bragança e se referido corte foi realizado por funcionários da Municipalidade e, 

em caso positivo, enviar cópia, em caso negativo justificar,  e ainda informar se o 

Administrador do Distrito dos Remédios tem conhecimento do fato e/ou adotou providências 

legais para tal medida, 040 – Informar as medidas que o Setor Jurídico da Prefeitura 

Municipal vem adotando, no objetivo reverter a Decisão Judicial para interdição da 

passagem do Aterrado, no prazo de 24 horas, datada de 07 de maio de 2014, ambos do 

Ver. Cristian Luiz Candelária; 041 – Informar como e por quem é controlada a frequência 

dos Diretores e Secretários Municipais, nos enviando documento comprobatório, do Ver. 

Sérgio dos Santos – desp: Aprovado, Encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. 

Prefeito Municipal Nºs: 072 – Viabilizar junto à Secretaria Municipal de Obras, a necessária 

e urgente instalação de grelhas para drenagem de águas pluviais, bem como a correção de 

eventuais falhas no piso especial e ainda a realização de serviços de jardinagem na Praça 

localizada na Rua XV de Novembro, altura do Nº 113 da Vila Henrique, do Ver. Edney 

Campos dos Santos e outros; 073 – Determinar à Secretaria Municipal de Saúde adotar 

providências, com urgência, para realização de exames de sangue no município, do Ver. 

Sérgio dos Santos; 074 – Determinar ao setor competente, construir uma ponte de madeira 

para substituir a antiga ponte arrastada pelas águas pluviais, localizada em frente ao 

terreno do Sr. Antonio Lúcio, na Estrada do Cardoso, Bairro Mirandas, dos Vers. Sérgio dos 

Santos e Mário Barbosa Pinto; 075 – Interceder junto à Polícia Militar, solicitando rondas 

diárias nos horário de saída dos alunos das Escolas Professor Olga Chakur Farah e Mestra 

Henriqueta, entre 11:30 e 12:45h, entre 17 e 18 h e às 23 h; e 076/14 – Determinar ao Setor 

Municipal de Obras, adotar as medidas necessárias para fechar o vão entre a grade e a 
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calçada da ponte de alvenaria, existente no cruzamento do final da Rua Pedro Rodrigues de 

Camargo com a Avenida Professor Adhemar Bolina, conforme foto anexa, ambas do Ver. 

Claudinei José de Oliveira – desp: Encaminhe-se, lida no Expediente;  PARECER CFO Nº 

019/14, referente ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Salesópolis, relativo ao 

mês de Março/14 – desp.: Aguarde-se o Parecer Prévio do Egrégio Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, para então emitir o parecer final e conclusivo; COMUNICADOS sobre 

a liberação de recurso financeiro: do Ministério da Saúde: no valor de R$ 4.128,47 para 

Pagamento de Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) – competência 03/2014; no valor 

de R$ 4.077,09 para Pagamento de Programa de Assistência Farmacêutica Básica – 

competência 03/2014; no valor de R$ 4.128,47  para Pagamento de Piso Fixo de Vigilância 

em Saúde (PFVS) – competência 04/2014 – desp.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a 

leitura, o SR. PRESIDENTE concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos.  O VER. 

BENEDITO LÉLIS RENÓ, reportando-se ao Requerimento Nº 40, do Nobre Colega Cristian, 

cumprimentou todos os moradores dos arredores do Aterrado, enfatizando que, somente 

eles conseguiram reverter a situação, pois,  nenhum político teve coragem e condições para 

resolver o problema. Relatou que o município recebeu uma Liminar da Justiça, pauta de 

uma reunião, realizada no mesmo dia, com todos os moradores do bairro e, diante da 

inércia do Poder Público Municipal, decidiram que, no dia seguinte, todos estariam na 

Prefeitura Municipal para cobrar uma resposta do Prefeito Rafael. No dia seguinte, o 

Prefeito Rafael não estava e os moradores foram então ao Setor Jurídico com documentos 

que comprovavam a necessidade de solução e conservação do aterro, para anexá-los à 

defesa, entretanto, por volta das onze horas, o Prefeito Municipal chegou, declarando 

desconhecer tal Liminar. O orador lamentou o fato, dizendo que isso demonstra que o 

município está abandonado e que o resultado alcançado é mérito somente daqueles 

moradores. Referindo-se aos recursos liberados para a Área de Saúde, o orador comentou 

que Salesópolis teve seus repasses suspensos e, justificando o fato, a Vigilância Sanitária 

alegou que enviou os documentos necessários ao responsável pela alimentação do 

sistema. Acrescentou então que pretende saber quem é este funcionário responsável pela 

alimentação dos dados e atribuir-lhe a responsabilidade da suspensão, haja vista as 

grandes dificuldades enfrentadas pelos Vereadores para se conquistar recursos para 

Salesópolis e depois perdê-los. Por fim, disse que a Câmara é penalizada por fazer as 

coisas corretamente, enquanto o Poder Executivo age com total descaso perante a 

população. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS justificou oralmente seu Requerimento Nº 41, 

acrescentando que sua intenção não é prejudicar ninguém, mas, que todos funcionários 

cumpram o horário de trabalho. Em seguida, disse que a má assessoria resulta no caso 

comentado pelo último orador sobre a perda de repasse, o que ocorreu por falta de 

alimentação no sistema, portanto, sugeriu a abertura de sindicância para apurar os fatos. 

Prosseguindo, justificou sua Indicação Nº 73, lamentando a demora na realização dos 

exames de sangue, enfatizando que isso não pode acontecer. Lamentou ainda que a 

Secretária Municipal de Saúde tenha ido viajar e não tenha deixado tudo em ordem antes, 

pois, embora reconheça que ela tem direito a férias, deveria ter compromisso com o 

município e, concluindo, ressaltou que quem não quer trabalhar deve deixar o cargo. 

Também justificou sua Indicação Nº 74, dizendo que o eucalipto está barato e a ponte de 

madeira é uma solução paliativa até que seja construída a ponte definitiva . Disse que o Sr. 

Vanderlon,  Vice-Prefeito Municipal, deveria resolver os problemas das estradas rurais e 

também ter visto o caso desta ponte, portanto, do jeito que está, poderá ficar em casa, 
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aguardando apenas para assumir o cargo, em caso de afastamento do Prefeito Municipal. 

Relatou que foi no Aterrado e constatou que algumas pessoas faltam com respeito às 

autoridades, chegam mesmo a ofender, situação que não leva a nada, entretanto,  enfatizou 

que, se fosse o Prefeito Municipal, determinaria a prisão de dois ou três por desacato à 

autoridade, diante de tantos insultos. Disse que realmente há problema e o povo vem 

pagando, porque o recurso para solução sairá dos cofres públicos e, embora não esteja 

defendendo o Prefeito Rafael, o desconhecimento do caso é natural, mas, se os seis 

advogados da Prefeitura Municipal tinham conhecimento, deveriam tê-lo informado, bem 

como tomado as medidas junto a Vara Distrital local. Por fim, disse que o problema deve ser 

resolvido e reiterou que isso não acontecerá com falta de respeito às autoridades. O VER. 

CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA  iniciou requerendo um minuto de silêncio pelo passamento 

do Capitão PM Marcos Ferreira Mota, ocorrido no último dia dez, em Guarulhos. Ato 

contínuo,  justificou seu Requerimento Nº 39, dizendo que, segundo informações, deveria 

ocorrer uma poda e não derrubada total das árvores como ocorreu na praça do Bairro 

Bragança, lembrando ainda que diversas Indicações passaram por esta Casa de Leis, 

solicitando poda de árvores em vários locais que não foram atendidos, como por exemplo, 

nos arredores da Igreja do Bairro Totozinho Cardoso. Justificando seu Requerimento Nº 40, 

esclareceu que o apresentou, porque, no último dia sete, vários moradores do Aterrado lhe 

telefonaram informando o fato e, de pronto, ligou para a Secretária Municipal de Meio 

Ambiente quem lhe declarou desconhecimento, depois, foi até o Setor Jurídico da Prefeitura 

Municipal e, encontrando o Vice-Prefeito Municipal, este lhe informou que não tinha o que 

fazer, a não ser cumprir a ordem judicial. Lamentou o fato, questionando por que os 

advogados da Prefeitura não tomaram providências para evitar o fechamento da passagem, 

apresentando Mandato de Segurança ou outra medida jurídica que acredita existir. Na 

sequência, disse que deveriam ter comunicado o Sr. Prefeito Municipal e a Secretária de 

Meio Ambiente, ao invés de, simplesmente, determinar o cumprimento como fizeram. 

Acrescentou ainda que a Dra. Isabele, quando determinou o cumprimento da Liminar,  ao 

invés de tentar derrubá-la, não pensou na população moradora daqueles arredores, nem 

sequer nas crianças que estudam e dependem do transporte escolar, ou ainda daqueles 

que precisam do transporte para fazer hemodiálise, entre outras necessidades. Lembrou 

que também agiram desta forma, quando receberam outra Liminar da Justiça, adotando 

como primeira providência, o corte nos salários dos funcionários, não querendo saber a 

quem prejudicariam, ao invés de recorrerem na Justiça. Desta forma, declarou entender que 

não respeitam ninguém, nem a população e nem os Vereadores, os quais sequer foram 

comunicados acerca da última Liminar. Falou que os Secretários estão tomando 

providências com arrogância, portanto, todos devem se manifestar contra o Sr. Prefeito 

Municipal e Secretariado para que haja transparência. Registrou que, muito embora a 

Liminar e a falta de medidas,  a passagem do Aterro não foi fechada, mas, lembrou que ele 

próprio foi sozinho ao local, garantiu que cobraria medidas dos Procuradores da Prefeitura 

Municipal, tentou telefonar para vários Colegas Vereadores e até convidou o Vice-Prefeito a 

acompanhá-lo, contudo, ele não aceitou o convite. Agradeceu e parabenizou todos 

envolvidos na realização da reunião daquele bairro, bem como a atitude de irem até a 

Prefeitura Municipal e cobrarem providências do Prefeito Rafael, o que demonstra a 

importância e necessidade de manifestação.  Por fim, reportou-se à Indicação Nº 74 do 

Nobre Colega Sérgio, lembrando que já apresentou pedido também para solucionar o 

problema da ponte, esperando que coloquem o tubo armco e resolvam a situação de vez, 
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pois, se continuar assim, esta cidade vai parar no buraco. O VER. EDNEY CAMPOS DOS 

SANTOS justificou oralmente sua Indicação Nº 72, lembrando que, na gestão passada, foi 

feita obra de revitalização no local, mas,  ficou um vão livre que expõe todos à riscos, 

motivando tal pedido. Por fim, disse que acrescentou em sua Indicação a necessidade dos 

serviços de jardinagem, porque a falta desse tem favorecido a proliferação de animais 

peçonhentos, que se alastram pelos arredores, causando reclamos e solicitação de 

providências. Não havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE passou para a 

ORDEM DO DIA e solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura do 

Requerimento de Urgência Especial Nº 005/14. Terminada a leitura, foi o citado 

requerimento submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade. Aprovada a urgência 

especial, o SR. PRESIDENTE solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura dos 

Pareceres CJR Nº 011 e CFO Nº 020/14, ambos recomendando o prosseguimento da 

tramitação do PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 002/14 (Dispõe sobre a estrutura 

administrativa da Câmara Municipal de Salesópolis e dá outras providências), de autoria da 

Mesa Diretora da Câmara Municipal. Terminada a leitura, foi a referida matéria submetida à 

discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade, sem preceder manifestação. Não 

havendo mais pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia, o SR. PRESIDENTE passou a  

EXPLICAÇÃO PESSOAL e,conforme livro de inscrição,  concedeu a palavra aos 

Nobres Edis inscritos. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ comentou que esteve em uma 

reunião no Bairro Ribeirão do Pote, percebendo os efeitos das ações realizadas com 

relação à Empresa VIVO, após o acionamento da Justiça. Disse que foi encaminhado um 

abaixo-assinado ao Promotor, ao Sr. Prefeito Municipal  e à Deputada Federal Janete Pietá, 

para que todos unissem esforços para solução dos problemas enfrentados pelos moradores 

daquele bairro. Acrescentou ainda que referido abaixo-assinado foi encaminhado também 

ao Deputado Estadual Zico Prado, amigo dos moradores do Bairro Ribeirão do Pote, o qual 

encaminhou o caso ao Diretor da referida concessionária de telefonia que, por sua vez, 

enviou técnicos ao local e já agendou nova reunião para expor as medidas adotadas e 

definir novas medidas. Cumprimentou o Sr. Presidente pela reunião realizada, nesta Casa 

de Leis, com uma Comissão de Vereadores da região, para discutirem sobre a 

compensação pelo uso da água. Reportando-se à Área de Saúde, referiu-se à Secretária 

Municipal e Veterinária, questionando se ninguém quer trabalhar, diante do descaso de 

ambas. Acrescentou que todos têm direito a viajar quando tudo corre bem, mas, este 

município enfrenta vários problemas, desde falta de medicamentos até a perda de recursos. 

Enfatizou que as pessoas que lhe reclamam, não solicitam a compra do remédio, mas, a 

garantia dos seus direitos para obtê-los gratuitamente, portanto, sugeriu à base do Sr. 

Prefeito Municipal, neste Legislativo, alertá-lo desta situação que cansou os Vereadores, 

aos quais está restando apenas apelar para a Justiça ou aliar-se ao Sindicato. Falou que as 

pessoas pensam que os Vereadores nada fazem, portanto, sugeriu,  se o Prefeito Rafael 

estiver cansado, que tome uma posição e, dirigindo-se ao Sr. Presidente, solicitou-lhe 

representar esta Casa de Leis e falar-lhe que ninguém aguenta mais a situação como está. 

Quanto à poda das árvores da Praça do Bairro Bragança, disse ter tomado conhecimento 

de que foi um morador que as cortou e, finalizando, questionou onde estava o Prefeito 

Municipal e Administrador do Distrito dos Remédios,  e por quê ninguém viu, esperando que 

o Nobre Colega Paulo Roberto esclareça melhor os fatos, já que é morador daquele distrito. 

A VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS disse que, conversando com o Padre Antonio, do 

Distrito dos Remédios, concluiram que o povo de Salesópolis não acredita mais na própria 
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cidade, nem nos políticos, sendo necessário resgatar o orgulho dos moradores, comentando 

que esteve num jogo em que os atletas não quiseram sequer gritar o nome da cidade, na 

hora do “grito de guerra”. Declarou-se ainda da base do Prefeito Rafael, embora tenha 

conhecimento de que ele a considera oposição, contudo, enfatizou que apoiará tudo o que 

for bom e criticará o que é ruim, pois, a função do Vereador é fiscalizar. Ressaltou que não 

pode criticar os funcionários, diante dos serviços não realizados na ponte da Estrada dos 

Cardosos, diante do que o Prefeito Rafael “aprontou” com os funcionários, enfatizando que 

líder que não cuida da sua equipe não pode cobrar. Registrou que a Secretária Municipal 

da Área Jurídica é petulante, arrogante e metida porque é advogada, mas, ela (a oradora) 

quando funcionária da Prefeitura Municipal se recorria do Setor Jurídico, quando o Dr. Eden 

Wuo, presente nesta sessão, trabalhava sozinho naquele setor e atendia bem a todos, e 

atualmente, quem procura o setor, é obrigado a falar por uma janelinha. Lamentou que a 

Prefeitura tenha seis advogados e, ainda assim, teve que enviar a máquina para o Aterrado 

para fazer cumprir a Liminar, parecendo estar advogando contra a população, assim como 

todos os demais secretariados, embora o Prefeito Rafael tenha sido eleito com cinco mil 

votos. Comentou outros casos que enfrentou com um Secretário Municipal, ao qual, diante 

do tratamento recebido, teve que lhe questionar se queria recebe-la como munícipe, 

Advogada ou Vereadora. Lamentou o fato dos contratados para tais cargos não serem desta 

cidade e não conhecerem o povo, nem tampouco como funcionam as coisas, fazendo 

besteiras, obrigando-a a criticá-los e, por consequência, enfrentar o Prefeito Rafael, sua 

esposa e filhas lhe virando a cara. Declarou ter trabalhado duro para elegê-lo ao cargo de 

Prefeito Municipal e entende que ele deve cumprimentá-la. Registrou a falta de grama na 

Creche Municipal, sob alegação de atraso no processo licitatório, prejudicando o espaço de 

lazer das crianças, além do caso de um senhor, de oitenta e nove anos, que não consegue 

atendimento no Centro Municipal de Fisioterapia. Parabenizou os Festeiros da Festa do 

Divino 2014, os casais Arlete (funcionária desta Casa de Leis) e Domingos, Adriana e 

Romeu e, Dannyela e Fernando, pela organização da Galinhada em prol da referida festa, 

no Restaurante Nhá Luz, contudo, o músico que estava tocando naquele evento lhe contou 

que foi contratado pela Prefeitura Municipal, para tocar na Festa de São José e, até o 

momento, não recebeu os quinhentos reais. Lamentou mais esta situação, porque é um 

morador desta cidade, mas, está concordando com os demais funcionários que declararam 

ter medo de abrir a boca, haja vista que ela própria teve que pedir demissão. Também 

relatou ter recebido reclamações dos funcionários do Posto de Saúde pela falta de material 

de trabalho, os quais estão utilizando material que conseguem em lugar que não poderia 

revelar. Disse que trabalha aos sábados e até aos domingos e, sobrando um tempo, 

comentou que esteve almoçando, no shopping de Mogi das Cruzes, quando deparou-se 

com um outdoor em que estava a jovem salesopolense – Patrícia Rosa, filha do Sr. João, 

funcionário da Prefeitura Municipal, que não consegue se aposentar devido a inúmeros 

problemas administrativos. Falou que não sabe o que está acontecendo com o Vice-

Prefeito, que deveria tomar conta das estradas, nem com o Prefeito Municipal, mas, a 

tristeza assola e o povo continua cobrando dos Vereadores, que elegeram para representa-

los. Finalizando, referiu-se à reunião sobre os royalties da água e declarou sentir-se 

importante por virem os Vereadores de Mogi das Cruzes e Suzano solicitando apoio dos 

Vereadores desta Casa de Leis, esperando que hajam novas oportunidades como esta para 

que possam fazer alguma coisa por Salesópolis e assim ter orgulho desta cidade. O VER. 

PAULO ROBERTO DE FARIA, sobre o corte das árvores da praça do Bairro Bragança, 
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esclareceu que participou da primeira poda juntamente com o Sr. Eliseu, funcionário da 

Prefeitura Municipal, mas, no dia em que ocorreu o outro corte, o Sr. Eliseo não pode ir, e 

ele (o orador), estava em  reunião, em São Paulo, tomando, portanto, conhecimento do fato 

somente à noite. Acrescentou que, segundo informações, eram para ser cortadas apenas 

duas árvores que contavam com grande número de espinhos e, infelizmente, ocorreu o 

corte geral. Contudo, comentou que algumas pessoas gostaram do resultado porque a copa 

das árvores favorecia a permanência de pessoas estranhas, utilização de drogas e bagunça 

no local. Por fim, disse que o Administrador do Distrito dos Remédios também não estava 

no local, aguardando então o retorno do Requerimento Nº 39, do Nobre Colega Cristian, 

pois,  não pode falar sobre o caso, nem nome dos podadores, porque não estava presente. 

O VER. SÉRGIO DOS SANTOS disse entender que o papel do Promotor Público é zelar 

pelo município, entretanto, quando da realização das obras de calçada nesta cidade, 

denunciou a má qualidade e, até o momento, nada foi feito. Entretanto, se é contra a 

Prefeitura Municipal, toma atitude imediata, tanto que, determinou a demissão dos 

Assessores Jurídico e Contábil, respectivamente, o Dr. Alberto Prado e Jaime Costa, 

obrigando esta Casa de Leis, por consequência disso, a gastar vinte mil reais, o que sairá 

dos cofres públicos. Também há muitas multas relativas ao Aterrado para a Prefeitura 

Municipal pagar, além de outras ações, demonstrando que o Ministério Público trabalha 

contra o povo desta cidade. Disse que de Biritiba Mirim não quer a implantação de Vara 

Distrital naquele município, embora seja três vezes maior que Salesópolis, lamentando ter 

apoiado tal implantação nesta cidade diante das tantas ações para o povo pagar, mas, 

quando é do interesse do povo, como obras malfeitas e superfaturadas, nada faz. 

Acrescentou que, nesta cidade, a Justiça somente serve para punir, haja vista que, 

enquanto a população não pode sequer fazer uma construção, o prédio do Fórum foi 

reformado. Disse que o Sr. Helder Wuo denunciou a obra do Fórum para que fosse multada 

como as demais obras foram, portanto, entende que isso é abuso de poder e não aceitará, 

pois, não tem medo de Justiça e não se calará enquanto for Vereador, pois, já enfrentou a 

Justiça várias vezes por falar a verdade. Lembrou da reunião realizada nesta Casa de Leis, 

para tratar sobre o aumento do valor do repasse à Santa Casa local, contudo, até o 

momento, nenhum projeto de lei foi encaminhado para deliberação este Legislativo, e 

enfatizou que a área de saúde deve ser tratada com prioridade, ainda que para isso sejam 

relegadas as ruas esburacadas e o transporte escolar, porque, quando a pessoa morre, não 

tem mais o que fazer. Acrescentou que muitas pessoas precisam de remédios de baixo 

custo e não conseguem. Lembrou que há Lei Municipal (1342/01), cujo projeto foi de sua 

autoria, determinando a doação de remédio de uso contínuo e, dirigindo-se ao Sr. 

Presidente, solicitou-lhe fixar referida lei no Posto de Saúde, para divulgá-la e forçar seu 

cumprimento. Reportando-se às duas empresas funerárias deste município, enfatizou que 

devem ter prédios próprios, haja vista tratar-se de comércio, deixando livre o prédio público, 

pois, a Prefeitura Municipal está pagando aluguel para funcionamento de várias secretarias 

e, novamente, dirigiu-se ao Sr. Presidente solicitando-lhe cobrar medidas do Sr. Prefeito 

Municipal. Com relação à Área de Saúde, disse que o Prefeito Rafael deve solicitar à 

Secretária Municipal de Saúde tomar uma atitude com relação aos funcionários municipais 

alcoólatras, como o “Bil” e “Feijãozinho”, pois, este é um problema de saúde que precisa de 

tratamento, pois, ambos estão recebendo seus salários, pagos pelo povo. Relatou que o Sr. 

Tercílio, excelente fiscal da Municipalidade, atualmente aposentado e com oitenta e nove 

anos, está precisando de tratamento no Centro de Fisioterapia e não consegue vaga, 
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lamentando tal fato porque, além de tratar-se de direito do idoso, este homem “deu seu 

sangue” pela Prefeitura Municipal. Lamentou ter tomado conhecimento de que a veterinária 

do município foi acionada acerca da morte de um cavalo, mas, ela respondeu que “seu 

negócio é gato”. Acrescentou que o veterinário Eduardo foi ao local e tomou as providências 

necessárias, portanto, disse que é necessário valorizar os bons funcionários e sugeriu que 

referida veterinária deixe o cargo para quem quer trabalhar. Quanto ao Prefeito Municipal, 

lembrou que, na época da campanha, solicitou dois anos para colocar a “casa em ordem” e 

pediu para não lhe cobrarem de nada,  mas, embora esteja se esforçando, buscando 

recurso, “se virando” para solucionar os problemas, podendo ainda contar com seu apoio,  

entende que o Vice-Prefeito deveria atuar mais e o Prefeito Rafael chamar seus secretários 

para “colocar as coisas nos eixos”. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO agradeceu a 

presença do Dr. Eden Wuo, registrando que, quando se candidatou, pela primeira vez,  a 

uma vaga de Vereador, ele lhe ensinou muitas coisas. Reportando-se à manifestação do 

Nobre Colega Benedito Lélis sobre a empresa Vivo, disse que dispunha de uma resposta à 

Moção de Repúdio aos serviços prestados por aquela concessionária. Leu referido ofício 

que justifica as interrupções do sinal por problemas técnicos, vandalismo e furto de cabos, e 

que informa que os técnicos da empresa estão solucionando o problema e dispendendo 

esforços para ampliar e modernizar a rede, disponibilizando cópia do referido documento 

aos Nobres Pares que assinaram com ele aquela proposição. Terminada a leitura, o orador 

lembrou a luta desta Casa de Leis para garantir melhorias no sinal de telefonia celular, 

especialmente em bairros rurais, como o do Ribeirão do Pote. Em seguida, disse que ele e 

os Nobres Pares Sérgio e Francisco Marcelo visitaram o prédio da Empresa Bandeirante 

Energias do Brasil (localizado na esquina da Rua XV de Novembro com a Avenida Victor 

Wuo) e lembrou que, todo ano, tem que solicitar a poda da árvore e limpeza do terreno e 

referido prédio, devido à proliferação de ratos, que avançam até as propriedades vizinhas,  

esperando, portanto, que o Prefeito Rafael tome uma medida, seja desapropriando ou 

fazendo uma parceria com a referida concessionária para utilizar aquele prédio para o 

funcionamento de alguma secretaria e, assim, dispensar um custo com aluguel. Reclamou 

que, mesmo com tantos cães soltos pelas ruas da cidade, há pessoas que ainda depositam 

sacos de lixo fora de suas casas, nos finais de semana, quando não há coleta, contudo, 

estes sacos são arrastados e sujam toda cidade. Por fim, sobre as empresas que fazem 

entrega nesta cidade, com grandes carretas, sugeriu que sejam notificadas para que as 

entregas sejam feitas de segunda a sexta-feira, quando o trânsito é menor, pois, nos finais 

de semana, estão prejudicando o trânsito nesta cidade, que recebe muitos turistas e, 

consequentemente, aumenta o movimento na área central. O VER. CRISTIAN LUIZ 

CANDELÁRIA referiu-se à Secretária Municipal de Saúde, dizendo que, em Abril,  

protocolou o Requerimento Nº 23, questionando por que ela não designou um funcionário 

do setor para substitui-la em reunião, realizada em Mogi das Cruzes, no dia vinte e oito de 

março, onde estiveram todos os Secretários Municipais de Saúde da região, sendo 

Salesópolis a única cidade que não teve representante. Reconheceu que, naquela data, 

referida Secretária Municipal esteve em audiência pública, nesta Casa de Leis, contudo, 

questionou por que não enviou um representante naquela importante reunião. Também 

declarou-se indignado com a resposta dela e ressaltou a necessidade de chamar o povo 

para fazer manifestação, pois, entende que está “tirando com a cara dos Vereadores”, ao 

enviar cópia do ofício acerca da Audiência Pública. Lamentou tal resposta porque entende 

que há diversos funcionários competentes que poderiam tê-la substituído e ainda enfatizou 
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que as audiências públicas devem ser agendadas com antecedência e serem amplamente 

divulgadas, para não transparecer que a faz às escondidas para evitar a participação 

popular. Concordou com o jornalista Arnaldo Jabor, que publicou, no Informativo da 

Associação Paulista dos Municípios, a seguinte frase: “O que vem atrapalhando a 

governança dos municípios, é que o povo deveria saber quais são as responsabilidades de 

cada um”. Acrescentou que a população deve saber quem é o responsável, pois,  muitas 

vezes, cobram, com razão, os Vereadores, mas, questionou quem é o responsável pela 

pasta, se são os Vereadores, que não estão cobrando, ou a Secretária que não presta para 

nada. Enfatizou que devem pedir a saída da Secretária de Saúde, porque se foi promessa 

de campanha, já pagou por este um ano que ocupou o cargo, portanto, deve ser substituída 

por outra pessoa que tenha compromisso com a população. Falou que este problema não é 

apenas da referida secretária, mas, de todas, haja vista que já solicitou um Monitor para 

Equipe de Handebol e, em resposta, lhe disseram que a Prefeitura Municipal não tinha 

condições, mas, se o próprio orador pudesse apoiar que informasse, demonstrando então 

que não precisa de secretários. Incentivou todos a irem até a porta da Prefeitura Municipal, 

para pedir a saída dos incompetentes, aposentados e marajás que só prestam para 

passear. Disse ainda que um funcionário, ao solicitar papel higiênico para a escola ou 

outros assuntos, recebe como resposta do Secretário Municipal de Educação que é 

impossível a diretora não ter competência para resolver isso, fazendo assim um jogo 

psicológico e, por consequência, comprovando que o Sr. Padilha (Secretário Municipal de 

Educação) também é um incompetente. Quanto à segurança pública, disse que o Prefeito 

Rafael, em entrevista a um jornal, disse que as câmeras de monitoramento estão em fase 

final de teste, apenas aguardando assinatura do convênio da Atividade Delegada, para 

colocar um Policial no monitoramento. O orador acrescentou que sempre falou que as 

câmeras devem contar com monitoramento para que, qualquer suspeita, seja passada,  de 

imediato,  para a Polícia Militar. Acrescentou que um deficiente físico passou no concurso 

público e ainda não foi chamado, embora seja competente e poderia assumir o cargo de 

monitoramento. Concluiu dizendo que referida Atividade Delegada não vai sair do papel 

porque precisa de recurso e a Prefeitura Municipal não dispõe. Ressaltou a importância das 

vítimas de roubo registrarem Boletim de Ocorrência, pois, aconteceram alguns que, 

suspeita-se, os envolvidos sejam adolescentes, mas, sem o devido registro, a Polícia não 

consegue agir perante os criminosos, lembrando ainda que, para tais registros, há a 

Delegacia Eletrônica. Por fim, disse que todos estão num barco e, se a população não se 

unir com os Vereadores, Salesópolis vai afundar. A VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA 

DUQUE lamentou constar que a falta de respeito é opinião unânime entre os que subiram 

na tribuna desta sessão, portanto, todos devem se unir para evitar que a cidade acabe. 

Referindo-se à Área de Saúde, disse que uma pessoa lhe procurou, reclamando que seu 

filho estava passando mal e, não tendo médico Pediatra na Santa Casa, foi ao Posto de 

Saúde e também não conseguiu consulta. Lamentou o fato, relatando que referida criança 

precisou conseguir um endereço de Mogi das Cruzes para ser atendida pelo Pró-Criança e 

acabou sendo internada naquela cidade, com caso de pneumonia. Lamentou o fato, 

contudo, após a alta da criança, referida mãe foi buscar o medicamento no Posto de Saúde, 

constatando que os Especialistas atendem somente vinte e cinco pacientes por dia. Falou 

que os secretários assumem o cargo, mas, não conhecem a cidade, tanto que, no início 

desta gestão, o então Secretário de Obras, proibiu o trânsito de caminhões nas ruas da 

cidade, para evitar sujá-las, muito embora a riqueza da cidade ainda venha do eucalipto. 
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Acrescentou que as pessoas contratadas pela Prefeitura Municipal estão acabando com o 

município, ao invés melhorá-lo, portanto, para trabalhar, deveriam conhecer a cidade. 

Comentou que a Secretária de Saúde veio de uma outra cidade grande, que dispõe de 

muitos recursos e tudo acontece com facilidade, diferentemente de Salesópolis que conta 

com vinte e seis bairros rurais, portanto, é mais fácil ir a Mogi das Cruzes do que deslocar-

se dos bairros, o que deve ser considerado e os pacientes merecem atendimento sem 

descaso. Sendo assim, disse que a limitação de vagas obriga os necessitados a 

enfrentarem filas, de madrugada, para conseguirem vagas, sugerindo então a realização de 

triagem, detectando entre eles os hipocondríacos e os que realmente precisam da consulta, 

como o caso da citada mãe. Registrou que os médicos é que determinam como querem 

atender e, se não são respeitadas suas determinações, eles não voltam mais, portanto, 

cada médico tem seu critério, mas, enfatizou que, se perder a vida de uma criança, ela 

também não voltará mais. Ressaltou também a necessidade de verificar a situação de cada 

funcionário, ver o cargo que exercem, evitando falar que um não faz isso e outro não faz 

aquilo, mas, não citaria nomes sem antes verificar e obter o documento. Relatou que, nesta 

data, uma pessoa lhe reclamou da fonte luminosa que serve de criadouro de mosquito da 

Dengue, pois já foram constatadas larvas do inseto, solicitando à Vigilância Sanitária 

investigar a situação, bem como a proliferação de pernilongos naqueles arredores. Por fim, 

referindo-se à vaga para portadores de necessidades especiais no Poder Público, 

mencionado pelo Nobre Colega Cristian, a oradora lembrou que nenhum dos três Poderes 

conta com acesso para eles, lembrando ainda que as audiências da Vara Distrital local são 

realizadas no andar superior, cujo acesso somente é possível por escadas. Não havendo 

mais oradores inscritos,  o SR. PRESIDENTE leu o convite da Diretoria Municipal de 

Desenvolvimento, convidando os Vereadores e toda população, a prestigiarem o SEBRAE 

Móvel que estará nos dias doze, treze e quatorze de maio, na Praça da Matriz e, nos dias 

quinze e dezesseis, na Praça do Distrito do Remédio, entre dez e dezesseis horas. 

Comunicou também que, no próximo dia quinze, quinta-feira, às quatorze e trinta horas, 

ocorrerá a reunião da Comissão de Finanças e Orçamento, nesta Casa de Leis, para 

analisar as Contas Municipais do exercício de 2011. Nada mais havendo a 

tratar,  agradeceu a presença de todos e, em nome de Deus, declarou encerrada a sessão, 

da qual lavrou-se a presente ata. 
  

                  Sala Ver. Antonio Paulino de Miranda Júnior, em 12 de Maio de 2014. 

  

PRESIDENTE      : 

  

1º SECRETÁRIO :   

  

2º SECRETÁRIO : 

  

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

em 19 de Maio de 2014.  


