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ATA DA 18ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 16 de Junho de 2014 - 2º Período da 16ª Legislatura. Aos
dezesseis dias do mês de Junho do ano dois mil e quatorze, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Décima Oitava 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 ausência da Verª. Deise Aparecida Corrêa
Duque e presença dos demais 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 dos presentes, ou seja, dez votos, dada a ausência da Verª. Deise Aparecida
Corrêa Duque. Aprovada a dispensa da leitura, foi então a ata submetida à discussão e
votação, sendo a mesma também aprovada por dez votos, 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:
REQUERIMENTO Nº 049/14 – Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, informar como estão os
trâmites do processo judicial em que a Prefeitura Municipal apresentou contra a Resolução
Normativa Nº 414 da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, que prevê a
municipalização da iluminação pública, e se referida decisão foi levada para discussão
entre os demais Prefeitos da região, do Ver. Claudinei José de Oliveira e outros – desp:
Aprovado, Encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 087 –
Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, solicitando a inclusão de
Salesópolis no Programa da Agência Virtual para registrar as reclamações dos munícipes,
com geração de protocolo para acompanhamento dos trâmites da solução, como será feito
em Mogi das Cruzes, bem como incluir representantes desta cidade no treinamento e
recepção de senha deste programa; 088 – Estudar a proposta de disponibilizar máquinas e
caminhões recém-conquistados pelo atual Prefeito Municipal, determinando o planejamento
e elaboração de cronograma, para utilizá-los no Distrito Nossa Senhora dos Remédios e
Colônia Japonesa; 089 – Agilizar junto ao Setor Municipal de Obras, a colocação de uma
boca-de-lobo nas proximidades da propriedade do Sr. João Moraes, que ficou pendente
quando da obra realizada pela CODASP na Estrada da Roseira, Bairro Padre José,
evitando que, no período de chuvas, seja comprometido todo serviço realizado; 090 –
Determinar o fechamento da Praça da Matriz, nos dias de jogos do Brasil na Copa do
Mundo 2014; 091 – Nomear uma Comissão, composta de moradores da região do Aterrado,
usuários da passagem, profissionais técnicos do Poder Executivo, para acompanhar, desde
o trâmite do processo burocrático necessário até a execução da obra que será efetuada
pelo DAEE, na passagem do Aterrado, evitando mais uma obra paliativa e os consequentes
problemas futuros, todas do Ver. Claudinei José de Oliveira e outros; e 092/14 – Interceder
junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a colocação de uma luminária
em frente ao Nº 187 da Rua Marcílio Leme do Prado, Bairro Totozinho Cardoso, do Ver.
Sérgio dos Santos – desps: Encaminhe-se, lidas no Expediente;
BALANCETE
FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, referente ao mês de Maio/14 –
desp.: À Comissão de Finanças e Orçamento; OFÍCIO Nº 1597/2014 da Delegacia
Seccional de Polícia Civil, informando a implantação do “projeto radar” no município de
Guarulhos, cujo equipamento foi instalado junto à câmera de monitoramento, captando

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SALESÓPOLIS
Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - Salesópolis/SP
CEP: 08970-000 - Tel\Fax: (011) 4696-1333/1716/1731
Site www.camarasalesopolis.sp.gov.br Email: cmsalesopolis@uol.com.br

continuação da Ata da 18ª Sessão Ordinária, realizada em 16 de Junho de 2014

FL. 2

imagens das placas dos veículos e transmitindo alerta para os tabletes das viaturas policias,
portanto, vem solicitar apoio e intercessão dos Srs. Vereadores junto ao Prefeito Rafael,
para iniciar estudos e implantar o mesmo serviço nesta cidade – desp.: Oficie-se ao Sr.
Prefeito, Plenário ciente; COMUNICADOS sobre a liberação de recurso financeiro: do
Ministério da Educação: nos valores de R$ 250,00 para Alimentação Escolar – AEE, de R$
15.846,00 para Alimentação Escolar – Ensino Fundamental; de R$ 1.900,00 para
Alimentação Escolar – Creche, de R$ 522,00 para Alimentação Escolar – EJA e, de R$
73.092,93 referente a 4ª Quota do FNDE – todos competência 05/2014 – desps.: Arquivese, Plenário ciente. Terminada a leitura, o Sr. Presidente concedeu a palavra aos Nobres
Edis inscritos. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA iniciou reportando-se ao Ofício Nº
1597 da Delegacia Seccional de Polícia Civil, dizendo que a implantação do projeto radar
junto às câmeras de monitoramento será de grande valia, pois, Salesópolis já perde
quarenta por cento do valor do IPVA devido ao atraso no pagamento e, com esta proposta
os veículos serão abordados e todos os procedimentos serão feitos, inclusive, com relação
ao IPVA. Contudo, falou que tal proposta não será validada se as câmeras de
monitoramento não estiverem em pleno funcionamento, ou seja, com uma pessoa
monitorando e passando informações à Polícia Militar, em tempo real, inclusive,
averiguando e informando sobre veículos estranhos ou com licenciamento e IPVA
atrasados. Considerando ainda a importância das câmeras de monitoramento, mencionou a
prisão em fragrante de uma quadrilha que invadiu a residência de um comerciante desta
cidade, enfatizando que este resultado somente foi possível graças ao policiamento
ostensivo e a presteza dos Policiais que trabalham nesta cidade. Reiterou que, se tivesse
em funcionamento, a câmera de monitoramento já perceberia a presença de veículo
estranho, haja vista que, após as vinte e três horas, não há movimento nesta cidade e a
ocorrência foi registrada às quatro horas da madrugada, portanto, só por isso já seria
suspeito. Lembrou que o efetivo policial de Salesópolis é reduzido e as câmeras de
monitoramento colaborariam com as ocorrências e evitariam os transtornos psicológicos à
família que foi vítima do roubo. Parabenizou os Policias Militares, Cb PM Sérgio e Sd PM
Martins, que trabalharam nessa ocorrência e, finalizando, informou que já solicitou ao
Comandante deles, apresentar-lhes láurea, comprometendo-se, ele próprio, no âmbito
desta Casa de Leis, apresentar-lhes Moção de Congratulações. O VER. SÉRGIO DOS
SANTOS registrou a presença do ex-Prefeito “Quico” (Sr. Francisco Rodrigues Corrêa) e,
em seguida, justificou oralmente sua Indicação Nº 92, enfatizando que a apresentou
atendendo pedido de uma moradora e considerando que, ao pagar a taxa de iluminação
pública, os salesopolenses têm direito a exigir o serviço prestado. Também enalteceu o
empenho dos Policiais Militares desta cidade e comentou que ele e o Nobre Colega
Claudinei também tinham comentado sobre a importância de lhes apresentar Moção em
reconhecimento ao trabalho realizado. Quanto às câmeras de monitoramento, lembrou que
foram gastos cerca de quinhentos mil reais para aquisição de todo equipamento, portanto,
falta designar funcionários para operá-las, sem os quais, de nada adiantará tamanho
investimento. Lembrou que o Prefeito Rafael, em campanha política, se comprometeu a
trabalhar por saúde, educação e segurança, portanto, deve colocar referidas câmeras para
realmente monitorar. Por fim, declarou acreditar que todos os Nobres Pares assinarão a
Moção, reconhecendo que não é fácil encarar bandidos e ressaltou que tal reconhecimento,
incentiva os demais Policiais. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ reportou-se aos
comunicados do Ministério da Educação, acerca da liberação de recursos para merenda
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escolar, lembrando que esta Casa de Leis já recebeu outro informativo de igual teor,
contudo, nesta gestão, poucas licitações foram feitas para prestação do serviço. Disse
acreditar que os valores liberados são expressivos, portando, falta apenas saber usar bem
este recurso, muito embora tenha visitado algumas escolas e constatado que foi
regularizado o fornecimento de papel higiênico e alimentação escolar. Quanto à segurança
pública, disse que os Policiais Militares tiveram sorte para culminar com o resultado obtido,
pois, diante da situação desta cidade, o caso poderia ser mais grave e resultar em morte.
Disse que não pode admitir que as referidas câmeras milionárias estivessem instaladas
somente para enfeitar as avenidas e servir de vídeo game a alguns funcionários,
enfatizando que deveriam ser instaladas no Destacamento de Polícia Militar local, evitando
contratar funcionários para fazer o que os Policiais Militares podem fazer, evitando se
distraírem no plantão. Acrescentou que a inatividade dessas câmeras é prejuízo para o
município, haja vista o investimento na sua aquisição e instalação, contudo, lembrou que
este município vem perdendo inúmeros investimentos por má gestão, citando como exemplo
o bloqueio do FPM – Fundo de Participação dos Municípios. Finalizou dizendo que não
compartilha com este tipo de administração e usa a tribuna para manifestar-se
contrariamente. Não havendo mais oradores inscritos, nem 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. CRISTIAN LUIZ
CANDELÁRIA referiu-se ao DEJEM – Diária Especial por Jornada Extraordinária de
Trabalho Policial Militar, lembrando que, desde a sessão anterior vem falando da
importância de conversar com o Comando Regional para conseguir a implantação deste
serviço que é uma forma de aumentar o efetivo policial local. Lembrou que Salesópolis já
tem efetivo reduzido e ainda foram designados cinco policiais para os Jogos da Copa do
Mundo, prejudicando ainda mais o policiamento ostensivo desta cidade. Lamentou que o Sr.
Prefeito Municipal não ouça os Vereadores, realizando a reunião e apresentando
reivindicações, como a Atividade Delegada e DEJEM. Registrou que, por “picuinha” de
Coronel, Capitão e Major da região, os Policiais Militares de Salesópolis não têm permissão
para trabalhar na Atividade Delegada de Mogi das Cruzes, nem de Guararema. Informou
que Atividade Delegada aprovada não sairá do papel porque o município não dispõe de
recursos para pagar os Policiais Militares, contudo, o Governador do Estado criou o DEJEM,
cujo pagamento será efetuado pelo próprio Estado, esperando que seja realizada a reunião
com o Comando da Polícia Militar, na qual quer participar. Enfatizou que na reunião que
espera aconteça, ele mesmo falará ao Comandante da Polícia Militar sobre a falta de
incentivo e a realidade do Policial de Salesópolis e reivindicar para que eles possam se
inscrever na Atividade Delegada de Guararema e no DEJEM. Enfatizou que, na condição de
Policial Militar aposentado, ao contrário do que ocorria quando na ativa, pode “bater boca”
com qualquer Coronel da Polícia Militar, pois conhece do assunto, mas, quando soldado, foi
perseguido por falar o que eles não gostavam de ouvir e, certamente, se não fosse eleito
Vereador, seria transferido para uma cidade que faz divisa com o Estado do Mato Grosso.
Disse que o Comandante de Guararema abriu exceção para os Policiais Militares que
trabalham na Tropa de Choque, da Zona Sul de São Paulo, enquanto os de Salesópolis não
podem se inscrever e ainda, se reclamarem, são prejudicados com escala extra e sem
receber. Disse que os Policiais de Salesópolis não são valorizados, mas os oficiais da
Polícia Militar fazem o que querem na ativa e quando aposentam são contratados para
trabalhar na Prefeitura Municipal, por isso quer a reunião para expor os problemas, pois
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trabalha para o povo e para os Praças da Polícia Militar e não para Oficiais que já dispõem
de muita mordomia, tanto que não estão no policiamento ostensivo, apenas os Praças. Por
fim, reiterou sobre a importância da Moção aos Policiais de Salesópolis e registrou aos
Coronéis da Polícia Militar que não adianta tentarem enrolá-lo, ressaltando que não
trabalha para partido político nenhum, os quais nada influenciam em sua carreira política,
trabalha para o povo e não para Coronel e, caso o partido lhe exija outra medida contra a
população, solicitará sua saída do partido. O SR. PRESIDENTE disse que, nesta semana
enviará ofício ao Comandante da Polícia Militar, agendando a reunião e, tão logo obtenha o
retorno sobre data e horário, comunicará todos os Vereadores e, prosseguindo com a
ordem de inscrição, concedeu a palavra ao VER. MÁRIO BARBOSA PINTO. O orador
registrou que esteve com o Nobre Colega Paulo Arouca, a Diretora e Vice-Diretora da
EMEF Professora Sônia Maria da Fonseca, respectivamente as Professoras Jane Cardoso
e Osmarina Souza, com o Deputado Estadual Dr. Gondim, no Palácio dos Bandeirantes,
quando o Subsecretário da Casa Civil do Estado, Sr. Rubens Cury, aprovou um recurso no
valor de quatrocentos mil reais para reforma daquela escola, cabendo agora ao Prefeito
Rafael encaminhar o projeto para liberação da verba. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE
OLIVEIRA referindo-se também à questão de segurança pública, disse que esteve com o
Nobre Colega Sérgio, conversando com o Comandante da Polícia Militar e o Major Marcos
Paulo (desta cidade) sobre a ronda escolar neste município. Disse que esteve, vários dias,
em frente a Escola Estadual Professora Olga Chakur Farah e, em nenhum destes dias, viu
alguma viatura da Polícia Militar passando por lá e, embora reconhecendo que não podem
ficar o tempo todo, esperava que passasse por lá assim como em frente as escolas do
Jardim Nídia, nos horários de entrada e saída. Acrescentou que, muito embora reconhece
que cabe também às escolas passarem informações sobre o que tem ocorrido nos seus
arredores, garantindo a segurança dos alunos. Disse que tudo o que o Estado e o Governo
Federal dizem que oferecem, na verdade não oferecem, apenas cobra do município, haja
vista que já foi aprovado o Pró-labore e a Lei Delegada, mas, diante da dificuldade do
município, não foram efetivados. Quanto ao DEJEM, o Comandante disse, naquela mesma
reunião, que podem ser aproveitados até mesmo policiais rodoviários, e ainda se
comprometeu a tentar disponibilizar uma viatura para o Distrito dos Remédios, com dois
policiais. No final da reunião, o Nobre Colega Sérgio dos Santos, solicitou que fizessem
uma reunião nesta Casa de Leis, expondo a situação para todos os Vereadores, inclusive
sobre o monitoramento, quando foram informados que não é permitido que tais
equipamentos sejam instalados no Destacamento local. Dirigiu-se ao Sr. Presidente,
dizendo esperar que a reunião solicitada pelo Nobre Colega seja agendada, a fim de
discutirem muitas outras situações de segurança, inclusive, o fato de que municípios da
região estão recebendo o patrulhamento rural. Por fim, reconheceu as dificuldades da área,
que se arrasta há muito e por várias gestões, contudo, disse que é necessário encontrar
alternativa para atender a policial e o próprio Policial Militar que trabalha nesta cidade.
O VER. PAULO ROBERTO DE FARIA parabenizou os Policiais Militares Sérgio e Martins,
que fizeram a prisão dos bandidos que roubaram a casa de um comerciante desta cidade.
Em seguida, agradeceu o Sr. Prefeito e Vice-Prefeito Municipal, pelos serviços realizados
em três das principais estradas do Distrito dos Remédios, informando que ainda há previsão
de realizar obras na Estrada dos Mirandas, fatos que demonstram que as “coisas estão
começando a andar”. A VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS parabenizou o Deputado
Estadual Dr Gondim pela liberação do recurso que será aplicado na reforma da EMEF
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Professora Sônia Maria da Fonseca. Em seguida, disse ter ouvido falar que o DADE –
Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias, liberou recursos para todas as
cidades estâncias turística e que, em Salesópolis, teria telão na Praça da Matriz e no
Distristo dos Remédios, assim como curso de inglês para os taxistas, em função da Copa do
Mundo, contudo, não viu nada disso, até o momento. Acrescentou que, segundo
informações, os municípios deveriam enviar projeto para que o recurso fosse liberado e,
considerando que nada aconteceu em Salesópolis, questionou se o projeto foi elaborado e
o valor liberado. Disse que apresentará requerimento sobre tais questionamentos, pois
soube dos projetos apresentados por diversas cidades através do Diário Oficial, onde
também constatou que Salesópolis apresentou dois projetos, sendo um para sinalização
turística e outro para implantação de parque linear, centros de exposições e espaço
multiuso. Finalizando, ressaltou que, diante de tal constatação, questionará se o recurso
destinado a eventos da Copa do Mundo será utilizado para tais projetos ou em outros e, se
o recurso já foi liberado para eventos da Copa, quer saber onde foi aplicado. O VER.
SÉRGIO DOS SANTOS declarou seu apoio à oradora que o antecedeu, enfatizando que a
função do Vereador é fiscalizar. Lembrou que Salesópolis realizou o Carnaval da Copa,
onde foi gasto cento e oitenta mil reais, e o Desfile da Copa, portanto, deve-se fazer o
requerimento para saber o destino do dinheiro, contudo, soube que o Sr. Prefeito Municipal
gastou o dinheiro no Carnaval mas não o recebeu. Quanto ao DEJEM, comentou que na
reunião realizada com os Comandantes da Polícia Militar e o Prefeito Municipal, já ficou
certo que Salesópolis será contemplada para melhorar a segurança local e a reunião com
os Vereadores será agendada, pois esta Casa de Leis deliberará sobre o projeto pertinente.
Registrou ainda que, naquela reunião, ele e o Nobre Colega Claudinei cobraram a ronda
escolar, sendo informados que a regularização do DEJEM também atenderá esta
pendência. Reportando-se à manifestação do Nobre Colega Paulo Roberto, sobre as
estradas do Distrito dos Remédios, lamentou não poder falar o mesmo da Estrada do Bairro
Ribeirão do Pote, pois, esteve em uma Festa do bairro e um senhor alterado cobrou-lhe tal
serviço, bem como a conclusão do serviço já iniciado na ponte, e a falta de exame de
sangue na Área de Saúde, entre outros. Esclareceu aquele senhor sobre as funções do
Vereador, enfatizando que cabe ao Prefeito Municipal executar, contudo, declarou-se
indignado por ter que ouvir tanta coisa diante da má administração municipal e por não
terminarem serviço iniciado, assim, o Vereador que nada tem a ver com isso é quem paga,
passando vergonha naquela festa. Enfatizou que várias estradas estão ruim, como por
exemplo a Estrada da Barra, entretanto, informou-lhe que no dia vinte e quatro haverá
sessão extraordinária para que o Prefeito Rafael exponha a situação de várias situações
ruins. Falou que o Prefeito Municipal é mal assessorado, tanto que há funcionários
mandando mais que ele, haja vista as irregularidades que ocorrem sem providências,
citando como exemplo, um trailer estacionado em cima de uma calçada, sem banheiro e
obrigando os moradores a convivere com tal situação. Disse que o Prefeito Rafael tem que
ter pulso firme, inclusive cobrar serviço dos seus Secretários e, muito embora esteja do lado
dele, espera que as coisas aconteçam e melhorem. Relatou que esteve no Bairro Fartura,
conversando com Sr. Custódio, o qual lhe reclamou o abandono do bairro, mais um caso
que demonstra a necessidade do Sr. Prefeito Municipal “assumir as rédeas” porque do jeito
que está não dá para continuar. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ também cumprimentou o
Deputado Estadual Dr. Gondim pela conquista da verba proveniente da Secretaria Estadual
de Planejamento e não de Emenda Parlamentar, registrando que este deputado também
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trabalha na Santa Casa local, quinzenalmente doando horas do seu tempo. Declarou que é
oposição e não vota para este deputado, mas, reconhece seu trabalho por esta cidade e
também o reconhecimento da população que faz dele um Deputado muito bem votado nesta
cidade. Em seguida, lembrou que o feriado de Corpus Christi está próximo e os funcionários
públicos municipais ainda não receberam o vale alimentação, fato que demonstra que o Sr.
Prefeito Municipal não tem nenhum respeito para com os servidores municipais. Também
disse que não o tem com relação ao Poder Legislativo, não convidando os Vereadores para
a reunião importante com o Comando da Polícia Militar. Parabenizou a Nobre Colega
Sandra pelo levantamento sobre a “verba da Copa”, lembrando que tentaram fazer o
Carnaval “no Franciscão”, onde gastariam o dinheiro na preparação do solo, contudo, foram
impedidos pelo orador, e depois fizeram o Desfile Escolar para gastar o recurso, entretanto,
também quer saber se o recurso veio. Mas, conhecendo a atual gestão e sabendo que o
município teria que apresentar projeto, pela sua deficiência e incompetência, deve ter sido
mal elaborado e reprovado. Comentou que viu no “Jornal do Povão” (blog popular na
cidade), uma entrevista do Prefeito Rafael, demonstrando ignorância política e
desconhecimento do Regimento Interno desta Casa de Leis, ao solicitar direito de resposta,
o que somente ocorrerá por deliberação do Presidente, pois, tratam-se de Poderes distintos.
Ressaltou que ele deve aprender o que é decoro parlamentar e não ameaçar Vereador,
mas, colocar os ocupantes de cargos de confiança para trabalharem, ameaçando-os de que
se não trabalharem serão dispensados, e não ficar pressionando Vereador, lamentando o
fato, lembrando que acabou a ditadura e o Brasil vive em plena democracia. Destacou que
um político como o Vice-Prefeito – Sr. Vanderlon deveria ter vergonha da atitude que tomou,
ao visitar o funcionário “Tico” na EMEF Mestra Henriqueta, propondo que apoie o candidato
a Deputado Estadual André do Prado para ter seu cargo de volta. Considerou esta atitude a
mais sem vergonha que já viu na sua vida, portanto, não poderia se calar, pois, os
Vereadores vieram para mudar porque querem a cidade respeitada e amada por seus
moradores e não poderá assistir este tipo de coisa. Acrescentou que a Câmara Municipal
não pode se nivelar por baixo com o Poder Executivo, mas, à nível superior, haja vista o
trabalho dos Vereadores e a conquista de recursos. Alertou para que a verba não seja
perdida, pois, esta gestão é covarde e perde verbas que não venham de sua base,
demonstrando que não trabalha pelo povo, mas, por seus candidatos e no seu futuro
político. Por fim, referindo-se ao constrangimento enfrentado pelo Nobre Colega Sérgio,
disse que as pessoas declaram ter saudades dos ex-Prefeitos Adilson, Quico e Nêgo,
porque o atual conseguiu ser pior que todos estes, apesar dos problemas que tiveram.
O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA iniciou registrando, especialmente, aos membros do
Partido Solidariedade que, no próximo dia vinte e um, às dezenove horas, na Casa de
Portugal, em São Paulo, serão definidos os candidatos a Deputado Estadual e Federal. Em
seguida, disse que os Vereadores não devem se preocupar com os boatos, mas buscar
recursos para esta cidade, nas mais diversas áreas, cientes do pequeno orçamento
municipal e da necessidade de melhorar a arrecadação, bem como realizar com a ajuda do
Poder Executivo. Disse que nada acontece sem os três Poderes, portanto, ninguém faz
nada sozinho, todos os funcionários, desde o menor até o maior escalão, precisam uns dos
outros para melhorar seu setor, conscientes de que muitos realizam por amor e não apenas
pelo salário. Ressaltou a necessidade de todos que buscam melhoria ajudarem, evitando
falar da vida dos outros ou tratar de questões particulares e pessoais, porque o povo quer
saber da união de todos trabalhando em prol do município. Falou da importância desta
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Casa de Leis defender o interesse da população, deixando de lado os partidos, para
prevalecer a melhoria do município, como ocorreu na busca do recurso de quatrocentos mil
reais para reforma da EMEF Professora Sônia Maria da Fonseca. Falou que não basta
entrar no Palácio do Governo para conseguir recurso, diante da baixa representatividade
desta cidade, pois, os números representativos importam para os políticos que precisam de
votos, reforçando a necessidade de união. Solicitou apoio aos candidatos, contudo,
declarou-se certo de que prevalecerá o apoio do povo, àqueles que trabalham pelo
município e que, a sua própria resposta é a busca de recurso, portanto, agradeceu a todos
que lutam na busca de benefícios para este município. Por fim, disse que a conquista para a
citada escola municipal é mérito também do Nobre Colega Mário e do empenho do
Deputado Dr. Gondim, reforçando que tudo depende de um trabalho conjunto. Passando a
presidência ao Vice-Presidente, Ver. Sérgio dos Santos, o VER. FRANCISCO MARCELO
DE MORAIS CORRÊA também registrou a presença do seu pai, ex-Prefeito Quico e, em
seguida, disse que as pessoas querem antecipar a política municipal, esquecendo que,
primeiramente, devem lembrar que acontecerá a eleição à nível estadual e federal.
Contudo, com a força da mídia digital, pode-se constatar que muitos candidatos que
perderam na eleição passada ainda não admitem o resultado, contudo, deveriam evitar
fofocas e intriga entre Vereadores ou entre os Poderes, e começarem a trabalhar para a
próxima eleição. Disse que já perdeu eleição e nunca ficou criticando Vereador ou Prefeito,
apenas trabalhou e evitou inimizades, pois, todos devem lembrar que, na eleição passada,
foram cem candidatos para apenas onze vagas, significando que outras noventa pessoas
pretendiam ocupar as vagas preenchidas pelos atuais Vereadores. Quanto à mencionada
verba do DADE, em torno de dois milhões de reais, esclareceu que, independente do
Prefeito Municipal, o recurso é liberado. Lembrou também que a obra realizada em frente a
Escola Estadual Professora Olga Chakur Farah foi alvo de questionamentos ao então
Prefeito, mas, esclareceu que o projeto é elaborado pelo município, assim como outras
obras realizadas com a verba do DADE. Salientou que tal recurso não pode ser aplicado na
Área de Saúde, pois, se pudesse, certamente a situação seria melhor. Sobre o recurso para
a COPA, disse que verificou junto à Prefeitura Municipal e soube, verbalmente, que o valor
em torno de seiscentos mil reais, sairia dos dois milhões de reais do próprio DADE, para
alugar telão e realizar outras festividades. Declarou respeitar as opiniões contrárias, mas,
declarou-se contrário gastar o valor de seiscentos mil reais enquanto há ruas nos Bairros
Fartura e Totozinho Cardoso sem asfaltamento, ou seja, há coisas mais importantes para
aplicar o recurso, como o asfalto que dura vários anos. Reiterou não concordar com a
aplicação do recurso em um mês de festa, lembrando que, hoje em dia, todas as casas têm
televisão, e muitos outros se juntam para assistir aos jogos, portanto, aguardará a resposta
do requerimento que será apresentado e se oficializará a resposta que obteve verbalmente.
Reportando-se a Área de Saúde, comentou que foi realizada uma reunião extraordinária do
Conselho Municipal de Saúde, na última quarta-feira, com o objetivo de fundar uma
associação para administrar a Santa Casa local, contudo, desistiu ao saber que teriam que
assumir a dívida, em torno de três milhões e meio de reais. Falou que pensavam que
começariam sem dívida, mas, o orador enfatizou que seria fácil administrar com dinheiro em
caixa, mas, difícil é administrar com dívida contraída por outros. Acrescentou que, segundo
informações, foram realizadas diversas cirurgias e vários outros procedimentos na Santa
Casa local e nada foi pago, mas, está certo de que o médico recebeu, porque nenhum deles
trabalha de graça, se não for por dinheiro, é por projeção política. Falou que, se fosse o
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Prefeito Municipal, reconheceria que a intervenção não teve bom resultado, haja vista que a
saúde não está melhorando, e o grande motivo é a falta de recurso. Esclareceu que,
atualmente, é repassado um valor mensal de cento e cinquenta mil reais para a Santa Casa
e os Vereadores são inteligentes para saber que é pouco, haja vista que um médico, recebe
um mil e cem reais por plantão, considerando que são três plantonistas por dia e,
consequentemente, mais de três mil reais por dia, totalizando mais de noventa mil reais por
mês. Contudo, lembrou que ainda há os salários de toda equipe de enfermagem,
administração, limpeza e outros, comprovando a necessidade do Sr. Prefeito Municipal
tomar uma decisão drástica, arrumar as estradas ou manter a Santa Casa local, porque as
duas coisas, com qualidade, é impossível. Lembrou que consta na Lei Orgânica do
município, que é obrigação do Prefeito Municipal, manter a malha viária, entretanto, deve
tomar a decisão que reconhece não ser fácil. Comentou que, segundo informações, a
Prefeitura Municipal teve bloqueado um recurso no valor de setecentos e quarenta e dois
mil reais do FPM – Fundo de Participação dos Municípios, esclarecendo que refere-se a
dívida do Portal Artístico, que teve quatro parcelas pagas na gestão do ex-Prefeito Quico e
outras quatro na gestão anterior do Prefeito Rafael, mas, o Prefeito Adilson, que se declara
candidato às próximas eleições, não pagou nenhuma parcela. Acrescentou ainda que há
outra dívida pendente relativa à desapropriação da família Candelária, e ambos farão muita
falta, inclusive para a folha de pagamento dos funcionários, que somado aos impostos,
totaliza um milhão de reais, portanto, terá que deixar de pagar um destes para honrar os
salários. Ressaltou que, do jeito que está a atual administração municipal, sem dinheiro e
ações somadas à mais ações, acredita que não haverá candidato interessado no cargo de
Prefeito Municipal, devido às dificuldades. Reconheceu a necessidade da oposição, já foi
opositor e também já perdeu eleição, mas, ainda assim, não brigou com nenhum Vereador.
Declarou concordar que é difícil aguentar as cobranças, pois, as recebe bastante e muitas
vezes o Vereador paga pelo que não fez, entretanto, lembrou que isso faz parte da política.
Por fim, declarou esperar que as coisas melhorem, seja partindo dos Deputados Estaduais
André do Prado, Gondim ou Vanessa Damo, ou ainda de Deputado de outra legenda, desde
que traga recurso para que esta cidade melhore para toda população, especialmente, pelas
crianças. Retomando a presidência, o SR. PRESIDENTE registrou que o Sr. Helder Wuo
enviou um e-mail a esta Casa de Leis, em reposta feita em rede social (por Vereador),
informando que não é ele o denunciante que causou as autuações da Polícia Ambiental
nesta cidade. Acrescentou que, se existe algum denunciante, causador de todas as multas
aplicadas à população, este Poder Legislativo desconhece. Dirigindo-se aos Vereadores,
lembrou que todos já foram convocados para a Sessão Extraordinária que será realizada no
próximo dia dezoito de junho, às quinze horas, com o fim específico de ouvir a Secretária
Municipal de Saúde, sobre os assuntos relacionados no Requerimento Nº 42/14, de autoria
do Ver. Benedito Lélis Renó, sugerindo que já tragam as perguntas para sanarem todas
suas dúvidas. Em seguida, convocou-os para outra Sessão Extraordinária, no dia vinte e
quatro de junho, às quatorze horas, com o fim específico de ouvir o Sr. Prefeito Municipal,
sobre os motivos constantes nos Requerimentos Nºs 25 e 45/14, respectivamente, de
autoria dos Vereadores Sérgio dos Santos e Mário Barbosa Pinto. Não havendo mais
oradores inscritos, e 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.
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Sala Ver. Antonio Paulino de Miranda Júnior, em 16 de Junho de 2014.

PRESIDENTE

:

1º SECRETÁRIO :

2º SECRETÁRIO :

A Ata supra foi lida e ________________ em Sessão Extraordinária,
realizada em 18 de Junho de 2014.

