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ATA DA 19ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 30 de Junho de 2014 - 2º Período da 16ª Legislatura. Aos
trinta dias do mês de Junho do ano dois mil e quatorze, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Décima Nona 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
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
também 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: MENSAGENS do
Poder Executivo Nºs 1201 e 1202/14, encaminhando, respectivamente, os PROJETOS DE
LEI Nºs 012/14 (Dispõe sobre a idade dos veículos utilizados no transporte de escolares, no
âmbito do território do Município de Salesópolis, e dá outras providências); e 13/14 (Dispõe
sobre a organização, funcionamento e atribuições da Secretaria Municipal de Assuntos
Jurídicos do Município, e dá outras providências) – desps.: Aguarde-se os Pareceres das
comissões competentes; RELATÓRIO e PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
002/14 (Dispõe sobre a Rejeição das Contas e Balanço Geral da Prefeitura Municipal de
Salesópolis, relativos ao exercício de 2011), de autoria da Comissão de Finanças e
Orçamento – À Ordem do Dia da próxima sessão, para única discussão e votação;
REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 050 – Prestar informações
diversas acerca da organização do Trânsito neste município; 051 – Informar, por que, até o
momento, não concluiu a limpeza e roçada do Córrego Fartura, qual a previsão e quais
serviços serão realizados; 052 – Informar, quando cumprirá sua promessa de campanha,
aumentando o muro existente sobre o Córrego Fartura, localizado na Travessa Santana,
Bairro Fartura, todos do Ver. Sérgio dos Santos; 053 – Prestar informações e enviar os
documentos que relaciona em quatro itens, acerca dos ocupantes de cargos de Secretário,
Diretor e Administrador do Distrito dos Remédios, desde o início desta gestão; 054 – Prestar
informações e enviar os documentos, conforme segue: 1) Os Secretários Municipais e o
Administrador do Distrito dos Remédios cumpriram o disposto no Inciso III, Artigo 76 da
LOMS, 2) Se sim, juntar cópia do relatório de 2013, e 3) Se não, informar qual providência
foi adotada; e 055/14 – Prestar informações e enviar os documentos que relaciona em sete
itens, acerca do Carnaval 2014, todos do Ver. Benedito Lélis Renó – desps: Aprovados,
Encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 093 – Determinar ao
Setor Municipal de Obras, repintar as faixas de pedestres existentes em frente as escolas
municipais e estaduais, bem como as que estão em frente a pontos comerciais de grande
circulação; 094 – Determinar à Secretaria Municipal de Obras, adotar providências visando a
melhoria da Estrada do São João, Bairro Capela Nova; 095 – Determinar ao setor
competente da Prefeitura Municipal, realizar a reforma e manutenção necessárias nos
brinquedos da Área de Lazer da “Avenida Nova”; 096 – Interceder junto à Agência 411 do
Banco Bradesco, objetivando a implantação de biombos para isolar e proteger as pessoas
que estarão no caixa, todas da Verª. Deise Aparecida Corrêa Duque; 097 – Envidar todos os
esforços possíveis, para que o município de Salesópolis seja contemplado pela Secretaria
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de Segurança Pública do Estado de São Paulo, com o aumento de efetivo policial, através
do DEJEM – Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial Militar,
conforme dispõe a anexa Lei Complementar Nº 1227, de 19 de Dezembro de 2013, do Ver.
Cristian Luiz Candelária; 099 – Determinar aos Fiscais da Prefeitura Municipal, para que,
utilizando-se de motos, fiscalizem os pontaleteiros e proprietários de plantações de
eucaliptos que colocam seus tratores 4x4 estragando as estradas, nos períodos de chuva;
100 – Determinar o fechamento de um buraco existente na Rua São Sebastião, em frente
ao ponto comercial do Sr. Norato, ambas do Ver. Sérgio dos Santos; 101 – Tomar as
providências que se fizerem necessárias, objetivando o fechamento dos registros de água
da Sabesp, instalados nas escolas do município, no final do horário escolar e,
principalmente, nos finais de semana; 102 – Tomar as providências que se fizerem
necessárias, objetivando o fechamento ou troca da tampa da boca-de-lobo, localizada na
calçada da Rua 31 de Março, ao lado do Córrego Padre Manoel; 103 – Viabilizar a
colocação de luminária no poste localizado na Estrada de Servidão Benedito Aparecido da
Carvalho, próximo ao Nº 50, cruzamento com a Rodovia Alfredo Rolim de Moura, em frente
ao Km 105 do Bairro do Chá; 104 – Adotar providências visando a instalação de tomadas,
com energia elétrica, na Sala do AEE – Atendimento Educacional Especializado, ocupada
pelos alunos da Professora Adriana, na EMEF Professora Maria de Lourdes Gonçalves de
Toledo, Bairro Fartura, todas do Ver. Cristian Luiz Candelária; 105 – Determinar ao setor
competente, realizar a manutenção, serviços de condução de águas pluviais e
assentamento de uma linha de tubos de concreto, com diâmetro mínimo de 0,80 m, visando
a canalização do curso d’água que corta a Estrada do Bairro dos Pintos, Ramal 23 -,
“Estrada do Juquinha, do Ver. Edney Campos dos Santos e outros; e 098/14 – Solicitando à
SABESP, realizar a manutenção da rede de esgoto do Córrego Fartura, do Ver. Sérgio dos
Santos – desps: Encaminhe-se, lida no Expediente; MOÇÃO Nº 005/14
– DE
CONGRATULAÇÕES aos Policiais Militares: 2º Sgt PM Carlos Eduardo Cauchik Falleiros,
Cb PM Mário José de Oliveira, Cb PM Sérgio Benedito Rosa, Cb PM Fernando Martins da
Silva, integrantes da 3ª Cia do 17º BPM/M, pelos excelentes serviços prestados aos
munícipes, do Ver. Cristian Luiz Candelária – desp.: Aprovada, encaminhe-se; PARECER
CFO Nº 023/14 sobre o Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Salesópolis, relativo
ao mês de Maio/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; OFÍCIO da Comissão
de Finanças e Orçamento, solicitando ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, agendar
Audiência Pública para debate do Projeto de Lei Nº 11/14, de autoria do Poder Executivo,
dispondo sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária, para o exercício de 2015
– desp.: À Secretaria Administrativa para providências e após, arquive-se ao processo de
origem; OFÍCIO Nº 086/14 - da Diretoria Municipal de Agronegócios, convidando os
Vereadores a visitar o Mercado Municipal, aberto durante todo mês de Junho e Julho, cuja
programação encaminha anexa – desp.: Afixar no quadro de avisos, Plenário ciente;
OFÍCIOS Nºs 030 e 032/14 - do Sindicato dos Servidores na Administração Pública de
Salesópolis e Região, respectivamente, encaminhando abaixo-assinado e solicitando a
apresentação de Emenda à Lei Municipal Nº 1673/2013, regulando a obrigatoriedade de
coincidência de datas para o fornecimento da cesta-básica, até a data limite do Pagamento
de salários dos funcionários públicos municipais de Salesópolis e; notificando que, na forma
do disposto no Artigo 8º da Constituição Federal, referido sindicato é o único representante
legal e legítimo para encaminhar e negociar eventuais reivindicações individuais e coletivas
de todos os integrantes do quadro de funcionários públicos municipais concursados da
Prefeitura Municipal de Salesópolis, fato que esclarece devido as reuniões de membros da
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APEOSP – Mogi das Cruzes, que vem sendo realizadas com membros integrantes do
quadro de Professores da Municipalidade local – desps.: À Comissão de Obras, Serviço
Público, Educação e Saúde para conhecimento e providências; OFÍCIO Nº 169/2014 do
Deputado Federal Junji Abe, comunicando a indicação de recursos para Salesópolis, no
Orçamento Geral da União/2014, e encaminhando a respectiva Nota de Empenho, no valor
de duzentos mil reais, para aquisição de máquinas e equipamentos para adequação de
infraestrutura produtiva, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário; OFÍCIO Nº
150/14 do Cel PM Heros Aradzenka, informando que assumiu o Comando de Policiamento
Metropolitano da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e manifestando seu compromisso
com a instituição e a sociedade paulista, por meio do fortalecimento dos laços com as
autoridades constituídas e lideranças comunitárias representantes dos vários segmentos
sociais – desps.: Arquive-se, Plenário ciente; CONVITE dos Pais e Amigos das Crianças e
Adolescentes com Necessidades Especiais, para a 1ª Audiência Pública de apresentação,
debates e sugestões de propostas para melhorias das Crianças e Adolescentes Especiais
de Salesópolis, a realizar-se no dia oito de agosto, às quatorze horas e trinta minutos, no
Centro Pastoral São José – desp.: Afixar no quadro de avisos, Plenário ciente;
COMUNICADOS sobre a liberação de recurso financeiro: do Ministério da Educação: nos
valores de R$ 14.844,56 e R$ 4.471,94, ambos referentes a 3ª Parcela do PNATE –
competência junho/2014; do Ministério da Saúde: no valor de R$ 91.543,82 para o
Pagamento de Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar –
competência 05/2014; e no valor de R$ 34.294,00 para o Pagamento de PAB FIXO –
competência 05/2014 – desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, atendendo
requerimento verbal do Ver. Claudinei José de Oliveira, o SR. PRESIDENTE concedeu um
minuto de silêncio pelo passamento do Cidadão Honorário Exmo. Sr. Ruy Costa, da Sra.
Amélia Gomes Ribeiro, e dos ex-funcionários municipais – Srs. “Esquerdinha” (Benedito
Fonseca) e Marcílio de Morais. Prosseguindo, concedeu a palavra aos Nobres Edis
inscritos. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ iniciou lembrando que, juntamente com outros
Vereadores, teve a felicidade de reconhecer o trabalho realizado pelo Cidadão Honorário
Ruy Costa, concedendo-lhe o Título de Cidadão Salesopolense. Agradeceu a Deus por ele
fazer parte da história de Salesópolis, registrando que todo salesopolense, na faixa de
quarenta a cinquenta anos, foi socorrido pelo Farmacêutico Ruy Costa. Também registrou o
falecimento de outras personalidades importantes desta cidade: Sra. Amélia Gomes Ribeiro,
Sr. Marcílio “Pipoqueiro” e Sr. “Esquerdinha”, enfatizando que todos merecem o
reconhecimento em tribuna desta Casa de Leis. Prosseguindo, declarou seu apoio ao
Sindicato dos Servidores Municipais, pelos ofícios apresentados e, reportando-se a
programação de eventos para o Mercado Municipal, disse que a promessa do Sr. Prefeito
Municipal não foi esta, contudo, declarou saber que o Sr. Rodolfo Marcondes – Diretor de
Agronegócios, entendeu que é necessário conversar com as associações, muito embora,
tenha demorado muito para a reabertura do referido mercado. Acrescentou que há muitos
turistas elogiando o trabalho desenvolvido naquele espaço. Com relação à Audiência
Pública, agendada pela Comissão de Finanças e Orçamento, julgou muito importante a
oportunidade de a comunidade participar das decisões relativas às diretrizes orçamentárias
para 2015. Reportando-se ao Ofício Nº 30, do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais,
lembrou que o Sr. Prefeito Municipal, em sessão extraordinária, realizada nesta Casa de
Leis, prometeu que não atrasaria nem o pagamento nem a cesta-básica, contudo, esta
última já está atrasada. Por fim, agradeceu o empenho da funcionária deste Legislativo,
Sra. Elisabete, em concluir a longa ata da 2ª Sessão Extraordinária, declarando reconhecer
que ela está trabalhando sozinha, face às férias da Sra. Arlete – Diretora Administrativa. O
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VER. SÉRGIO DOS SANTOS justificou oralmente sua Indicação Nº 100, expondo fotos no
telão do Plenário e lembrando que referido buraco já foi tapado, mas, novamente abriu e
necessita de providências, pois,
acreditar haver algum problema que ocasione o
afundamento do asfalto. Também expondo fotos, reportou-se à sua Indicação Nº 99,
acrescentando que, embora reconheça que os Pontaleteiros têm que trabalhar, entende
também que não têm o direito de prejudicar os moradores do bairro e demais usuários que
precisam da estrada, inclusive, para ter acesso ao atendimento médico, sugerindo, em caso
de persistência, multar as pessoas que danificam a estrada com os tratores 4x4. Também
justificou seu Requerimento Nº 52, esperando que o Sr. Prefeito Municipal faça, ao menos,
um muro sobre referido córrego, para o qual acredita não serão necessários nem cem
blocos para evitar acidente com crianças. Sempre expondo fotos, o orador justificou sua
Indicação Nº 98, comentando que as famílias vizinhas à mencionada rede de esgoto, são
obrigadas a fechar portar e janelas de suas casas, durante as refeições, devido o mau
cheiro exalado, portanto, espera que o problema seja resolvido , alertando que, não sendo,
os moradores já lhe solicitaram acionar através de processo judicial. Lembrou que esteve
com os Nobres Pares Claudinei e Marcelo, em reunião com representantes da Sabesp,
quando lhes foi dito que Salesópolis tem cem por cento de esgoto tratado, contudo, este
córrego do Bairro Fartura, há muito, está sem solução. Também expôs fotos acerca do seu
Requerimento Nº 51, enfatizando a necessidade de limpeza e roçada periódica do córrego,
registrando ainda que o mesmo também recebe esgoto, portanto, sua canalização é de
extrema necessidade. Justificou ainda o seu Requerimento Nº 50, dizendo que, muitas
vezes, tanto o Supermercado Português quanto a igreja evangélica, localizada à sua frente,
ambos na Rua XV de Novembro, colocam cadeiras para reservar espaço para
estacionamento, prejudicando o trânsito de veículos maiores, cujos espelhos estão sendo
quebrados devido o espaço estreito, motivo pelo qual sugeriu proibir o estacionamento em
um dos lados daquele trecho. Por fim, requereu ao Sr. Presidente, encaminhar seus
Requerimento e Indicações com cópias das fotos que expôs em telão, nesta sessão. O SR.
PRESIDENTE de imediato deferiu o solicitado e, prosseguindo com a ordem de inscrição,
concedeu a palavra ao VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA. O orador iniciou
parabenizando o Nobre Colega Lélis, por homenagear o Exmo. Sr. Ruy Costa ainda em
vida, registrando que, quando forem homenageá-lo como Vereador, espera que também o
façam em vida, como ele mesmo faz, ao apresentar as várias Moções aos Policiais Militares,
reconhecendo-os em vida. Relatou que, na ultima semana, mais um Policial Militar foi
assassinado, quando chegava a sua residência, detalhando que o mesmo foi sequestrado e,
segundo as perícias médicas, torturado antes do seu brutal assassinato. Em seguida,
justificou sua Moção Nº 05 e acrescentou que os políticos, sejam Senadores, Deputados
Federais ou Estaduais, estão todos perdendo para o crime, devido às leis que apenas
favorecem os bandidos. Em seguida, disse que pretendia divulgar a todos, especialmente
aos moradores do Bairro Fartura que, neste mandato, apresentou mais de vinte
proposições, especialmente, voltadas ao referido bairro. Disse que registrava esta
informação, devido à existência de alguns “viajantes solitários” que, às vezes, visitam aquele
bairro (onde o orador é morador), desconhecendo os trabalhos que ele (o orador) já
apresentou. Lembrou que outros Vereadores também apresentam seus trabalhos com a
intenção de melhorias para o município, contudo, diante da demora no atendimento às suas
proposições, não acredita que o Sr. Prefeito Municipal cumprirá suas promessas de
campanha. Citou como exemplo, o caso da casa do Sr. Vando, na Rua São Sebastião, onde
a água pluvial é coletada na rua e despejada dentro do terreno do referido proprietário,
ocasionando erosão e favorecendo que o esgoto corra à céu aberto, até o momento sem
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solução. Falou que não dará seu voto de com fiança ao Prefeito Rafael, diante deste caso
que já foi matéria da sua Indicação Nº 02, apresentada em janeiro do ano passado, e outra,
com o mesmo teor, apresentada em maio deste ano, sob Nº 78. Também lembrou que o
Nobre Colega Mário, apresentou o mesmo pedido em 2006 e, apesar de que, pra a solução,
bastasse colocar doze tubos, o problema perdura todos estes anos, sem solução. Citando
seus trabalhos em prol daquele Bairro fartura, lembrou que também apresentou um
Requerimento acerca da Creche-Escola, bem como fez um vídeo e apresentou
Requerimento acerca do problema em frente ao comércio do Sr. Norato, localizado na Rua
São Sebastião, Nº 714. Declarou reconhecer que todos os Vereadores estão empenhados,
entretanto, concluiu que faltam planejamento e vontade de fazer, sem pensar em questões
políticas. Citou também a Indicação Nº 228/13, que apresentou em junho/2013, solicitando o
patrolamento da Rua Sebastião Soares Leite, repetindo o pedido neste ano, através da
Indicação Nº 34. Também registrou que apresentou a Indicação Nº 315/13, e neste ano,
reapresentou sob Nº 26/14, pedindo a colocação de grade na Travessa Santana, sobre o
Córrego Fartura. Informou ao Nobre Colega Sérgio, que expôs fotos do mesmo córrego no
telão (Requerimento Nº 52), que o Sr. Argemiro, Motorista da Empresa Júlio Simões, caiu
no local e quebrou seu punho, portanto, disse que é fácil imaginar os riscos a que estão
expostas as crianças, motivo pelo qual reiterou que falta planejamento e atenção ao que
dizem os Vereadores. Prosseguindo, parabenizou a Comissão de Finanças e Orçamento,
por agendar a Audiência Pública em que será discutida a Lei Orçamentária para 2015,
lembrando que, se o PPA – Plano Plurianual e a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentária,
fossem discutidos com os Vereadores, Secretariados Municipais e representantes da
população, todos saberiam dos problemas poderiam agir em busca das soluções. A VERª.
DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE também registrou o passamento do Cidadão
Honorário Ruy Costa, registrando que ele deixará muita saudade ao povo salesopolense.
Em seguida, agradeceu o Deputado Federal Junji Abe, do seu partido – PSD, pela Emenda
Parlamentar, no valor de duzentos mil reais, para aquisição de um caminhão. Ato contínuo
justificou oralmente sua Indicação Nº 93, esperando que a pintura seja realizada no período
de férias, para o retorno das aulas com segurança. Com relação à Indicação Nº 94,
esclareceu que os usuários da via enfrentam dificuldades diante das suas péssimas
condições. Sobre a Indicação Nº 95, lembrou que outros Nobres Pares já solicitaram a
reforma dos mesmos brinquedos, esperando seja feito o serviços antes mesmo da grande
obra mencionada pelo Sr. Prefeito Municipal, a ser realizada com recursos do DADE –
Departamento de Apoio e Desenvolvimento das Estâncias. Sobre a Indicação Nº 96,
lembrou que outras agências bancárias da cidade já colocaram o solicitado biombo,
evitando constrangimentos dos clientes quando da utilização do caixa, lembrando ainda que,
a maioria das ocorrências de roubos desta cidade, tiveram o Banco Bradesco como alvo
principal. Por fim, declarou acreditar que tal medida inibirá novas tentativas de assalto,
relatando que ela mesma presenciou uma pessoa, que chegou naquele banco, com grande
quantidade de dinheiro, porém demonstrando-se constrangido e amedrontado, diante de
todos os demais clientes que podiam vê-lo manipulando o dinheiro junto ao caixa, situação
que seria evitada com o biombo. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA disse que tanto o
Cidadão Honorário Ruy Costa, quanto os demais falecidos mencionados, merecem o
reconhecimento e homenagens desta Casa de Leis. Com relação à Audiência Pública,
agendada pela Comissão de Finanças e Orçamento, da qual ele é o Presidente, dirigiu-se
ao Nobre Colega Cristian e, reportando-se à sua manifestação de que gostaria de participar
da elaboração do orçamento, lembrou-lhe que esteve participando da Audiência realizada
pela Prefeitura Municipal, no dia vinte e nove de abril. Em aparte, o Ver. Cristian Luiz
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Candelária disse que participa de todas as audiências, contudo, em sua manifestação,
registrou a importância da participação de todos os Nobres Pares, Secretariado Municipal e
população. Ressaltou ainda que não criticou o Poder Executivo, mas, falou que se todos
estivessem presentes, saberiam o que seria resolvido para o ano seguinte, podendo uniremse na busca de soluções. Concluiu esclarecendo não ter dito que não participou, mas, da
importância da participação geral. Retomando, o Orador esclareceu que não se referiu à
crítica, mas, lembrou que o convite daquela audiência foi encaminhado a diversos órgãos e,
os que compareceram tiveram a oportunidade de participar e assinar suas presenças.
Registrou reconhecer que o Nobre Colega Cristian esteve na Audiência Pública programada
pela Prefeitura Municipal, mas, considerou que, para um evento tão importante deste, a
presença dez pessoas, como aconteceu, é muito pouco, contudo, concluiu declarando
desconhecer o motivo da ausência dos demais Pares. Enfatizou que a participação popular
e de representantes de outros seguimentos da sociedade deveria ser maior, porque a
reivindicação reverterá diretamente para a própria população. Reiterou a importância da
Audiência que será realizada no próximo dia onze, cujas providências para divulgação estão
sendo adotadas pela Presidência da Câmara Municipal, a fim de que haja boa participação
popular na melhoria do município. Parabenizou a atitude do Sr. Rodolfo Marcondes – Diretor
de Agronegócios, declarando acreditar que os eventos programados por ele movimentará o
Mercado Municipal, possibilitando gerar nova perspectiva de apresentação dos produtos
rurais e outros, neste momento tão difícil enfrentado pelo município. Finalizou dizendo que é
muito importante ter esta porta aberta e, embora acredite tratar-se de um trabalho
demorado, também acredita deva ser fortalecido pelos Vereadores, seja prestigiando,
apresentando sugestões, buscando soluções ou ainda injetando recursos para efetivar um
bom resultado. 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. BENEDITO LÉLIS RENÓ
disse que uma estância turística tem que preservar as coisas belas de que dispõe, inclusive
as que foram feitas por administrações anteriores. E que, qualquer cidadão sabe que os
meses de junho a setembro não são propícios para podas de árvores, por tratar-se de
período em que se preparam para florescer na Primavera, contudo, isso ocorreu, o que
considerou ato criminoso da atual gestão, que decepou o ipê amarelo, plantado na Avenida
Victor Wuo, uma espécie que acredita, seja incomum. Lamentou tal medida e questionou
onde está o Secretário Municipal responsável, acrescentando que este fato demonstra que
os Vereadores terão que elaborar leis para proteger algumas espécies deste município
evitando que Salesópolis se transforme em deserto. Enfatizou que o Prefeito Rafael não
preserva nada, favorecendo que CETESB, Secretaria de Meio Ambiente e Polícia Florestal
venham para multar neste município. Disse que corte de árvore não é tão simples quanto
parece, mas, faz parte da educação das crianças de Salesópolis, às quais deve ser
mostrada a importância da preservação. O orador falou que o turista observa os ipês, os
quais têm períodos diferentes para florescer. Em seguida, questionou como o Sr. Prefeito
Municipal quer fazer projeto paisagístico para esta cidade, se não valoriza a conservação
das árvores, e ainda acrescentou não entender o que a Administração Municipal entende de
paisagismo. Declarou-se muito triste com o corte daquela árvore, que mais parecia um
buquê do município, enfeitando-o de maneira esplendorosa, portanto, para ele, é como se
matasse um animal. Concluiu declarando ainda, que tinha intenção de colher sementes
daquele ipê decepado, repudiando novamente a Administração Municipal pela falta de
carinho e amor em preservar os valores dessa cidade. Em seguida, cumprimentou os
Maquinistas do Setor Municipal de Obras, o Sr. José Cunha e demais funcionários braçais
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pelo serviço realizado na ponte do Bairro dos Cardoso. Disse que o trabalho deveria ser
melhor, mas, diante das condições que a Administração Municipal oferece aos seus
servidores, reconhece terem feito o possível, portanto, são dignos de elogios. Requereu ao
Sr. Presidente, cópias autenticadas das duas atas relativas às sessões extraordinárias em
que foram convocados, respectivamente, a Secretária Municipal de Saúde e o Sr. Prefeito
Municipal, enfatizando que quer documentos originais, porque entende que o Sr. Prefeito
Municipal “driblou, escorregou”, mas, não respondeu as questões apresentadas. Justificou
que sua intenção é analisar todas as perguntas feitas naquelas sessões, para reapresentálas através de requerimento, a fim de acompanhar e mostrar à população o que vai ser feito,
como por exemplo, com a verba do DADE. Disse que pretende agendar reunião com a
população, após o recesso legislativo, para verificar se o projeto mencionado pelo Sr.
Prefeito Municipal, a ser realizado com recurso do DADE, é de interesse real da população
ou se existem outras prioridades. Citou como exemplo o elevador a ser instalado no Portal
Artístico, alertando que, um cidadão da sua altura, não consegue ficar em pé no piso
superior daquele prédio, portanto, não há como levar um portador de necessidades
especiais àquele local. Enfatizou a necessidade de tomar cuidado, para que referido Portal
não seja transformado como a Praça da Matriz, em que todos os gestores querem aplicar
dinheiro onde não vale a pena. O orador falou que pode mesmo construído outro Portal,
desde que seja de acordo com a vontade da população. Afirmou que a verba do DADE pode
ser utilizada na Área de Saúde, considerando que o turista também necessita de Pronto
Atendimento, portanto, enfatizou que os Vereadores não precisam “assinar cheque em
branco” para o Sr. Prefeito Municipal fazer o que quiser, lembrando que o projeto
mencionado por ele, não passou pelo COMTUR – Conselho Municipal de Turismo.
Comentou que esteve conversando com o Promotor de Justiça, da Vara Distrital local,
sobre assuntos deste município, o qual lhe declarou também entender a grande deficiência
do município e que está vendo a dificuldade e falta de compromisso (da Administração
Municipal) para com a população. Reiterando sobre a verba do DADE, disse que é um
assunto muito importante, que necessita ser verificado, porque são quase três milhões de
reais que não podem ser gastos como se quer, tal qual os vários administradores anteriores
que colocaram dinheiro em obras desnecessárias. Por fim, declarou que se posicionará
contrariamente à citada obra, evitando que seu nome seja registrado em obras
desnecessárias, reiterando que antes de decidir discutirá o assunto com a população. O
VER. SÉRGIO DOS SANTOS disse que a população precisa entender que esta Casa de
Leis não delibera sobre obras realizadas no município. Declarou estar certo de que, se
assim ocorresse, algumas obras não seriam feitas, como por exemplo, a realizada em frente
a Escola Estadual Professora Olga Chakur Farah, que considera uma obra faraônica, em
que foram investidos mais de oitocentos mil reais. Citou também a obra realizada na Praça
da Matriz, em torno de setecentos mil reais, e a obra do Cemitério que custou mais de
trezentos mil reais. Enfatizou a necessidade dos Vereadores discutirem as obras com a
população e, se necessário, sugeriu mudança da lei para que, todos os projetos a serem
realizados na cidade, sejam deliberados por esta Casa de Leis, porque ainda que os
Vereadores não participem da decisão, as pessoas pensam que são coniventes com tudo o
que acontece. Citou ainda como exemplo, a obra da calçada que foi feita nas proximidades
do Portal, onde nem há residência, portanto, reiterou que os Vereadores não apoiariam esta
e outras obras realizadas pela gestão passada, as quais considerou aberração. Concluiu
enfatizando que a população poderá cobrar dos Vereadores quando eles participarem das
decisões. Reportando-se à árvore podada e mencionada pelo orador que o antecedeu, o
orador disse que o Sr. Prefeito Municipal deve conversar com os responsáveis, pois também
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julgou absurda a medida. Comentou também, que os funcionários da Empresa LIG
(empresa contratada da Empresa Bandeirante de Energias), deixam partes das árvores que
podam, jogadas pelas ruas da cidade, fato ocorrido em frente a casa do Nobre Colega
Claudinei, mas, referida empresa ou a Prefeitura Municipal que deveriam fazer a retirada,
não o fazem quando a poda é feita em final de semana. Registrou a necessidade de
planejar as podas, porque depois de cortada, para nascer nova árvore, no mesmo local,
demora anos. Reportando-se à Área de Saúde, reafirmou sua opinião de que está indo mal,
pois, ainda não chegou remédios para distribuição no Posto de Saúde, os exames
continuam atrasados e com muita gente esperando na fila. Contudo, agradeceu o Diretor de
Saúde – “Nicão” (Sr. Antonio Luiz de Camargo) que, por sua experiência, conseguiu
atendimento a um paciente não agendado. Relatou que este paciente, um senhor idoso, fez
o exame solicitado pelo Médico e, diante da fala, a nova consulta de entrega do referido
exame, seria somente para o final de agosto. Mas, após conversar com aquele Diretor
Municipal, que tem muita amizade com os Médicos, conseguiu “dar um jeitinho” e aquele
paciente foi atendido no mesmo dia. Enfatizou a necessidade de alguém como o
mencionado Diretor, com jogo de cintura, porque há casos, como este, que um paciente tem
que passar na frente do outro. Finalizando, o orador reiterou que a Área de Saúde tem que
melhorar, assim como também deve melhorar a Área de Educação. A VERª. SANDRA
REGINA DE ASSIS iniciou agradecendo o livro que recebeu de presente, cujo título é “Os
Presidentes”, da Editora Isto É, abordando a biografia de Campos Sales, com dedicatória de
André Moreira, quem também lhe enviou um pôster do Time do São Paulo. Lembrou que o
nome desta cidade de Salesópolis é uma homenagem àquele ex-Presidente do Brasil –
Campos Sales, portanto, uma matéria que considerou muito importante para ela enquanto
Vereadora, Advogada e mulher. Em seguida, também registrou seus sentimentos pelo
passamento do Cidadão Honorário Sr. Ruy Costa, Sra. Amélia Gomes Ribeiro, Sr. Marcílio e
Sr. “Esquerdinha”, lembrando que, por diversas vezes, quando morava na zona rural, sua
mãe lhe trouxe para atendimento daquele farmacêutico que preparava remédios para toda
comunidade de Salesópolis. Ato contínuo, falou que esteve, na última sexta-feira,
conversando com a Dra. Bárbara Syuffi Montes, Juíza da Vara Distrital local, quem lhe
contou que não mediu esforços objetivando a construção de um prédio para implantar um
Fórum nesta cidade, haja vista a precariedade do prédio atualmente utilizado pela Vara
Distrital. Relatou que a Dra. Bárbara se empenhou para baixar a metragem exigida para
construção, de dez para cinco mil metros, atendendo pedido do Sr. Prefeito Municipal, quem
se comprometeu a fornecer o terreno para referida construção. Prosseguiu explicando que,
com o processo em andamento, aquela Magistrada descobriu a existência de um terreno,
designado como passagem de servidão da Empresa Bandeirante Energias do Brasil, e
solicitou ao Prefeito Rafael que conseguisse uma carta de doação daquela empresa, que
ela mesma regularizaria a escritura e conseguiria sua aprovação junto ao Tribunal de
Justiça. Diante de tal aprovação, comprometeu-se a buscar verba para a construção, junto
à Secretaria de Justiça e Cidadania, com apoio do Dr. Fábio Antonio Xavier de Morais –
Promotor de Justiça local. Segunda aquela Magistrada, a pretensão é melhorar tanto o
ambiente de trabalho,
quanto o atendimento a toda população de Salesópolis,
disponibilizando sala para Assistente Social e Psicólogo Judiciário, pois, atualmente, os
salesopolenses encaminhados para tais profissionais são atendidos no município de São
José dos Campos. Disse ainda que já houve um avanço, pois, atualmente, há três
Assistentes Sociais Judiciários na Vara Distrital local que, antes, não contava com
nenhuma. A oradora informou que a Dra. Barbara lhe contou que, daqui a seis meses, será
transferia devido à promoção, motivo pelo qual está lutando para deixar este legado.
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Também registrou que existem inúmeros fóruns com prioridade máxima para construção,
sendo que Salesópolis se enquadra na prioridade máxima, diante dos seis mil processos
arquivados em um espaço pequeno, menor que o plenário desta Câmara Municipal,
contudo, sem ventilação e, com apenas uma porta para entrada e saída. Aliado a este fator,
a Vara Distrital local recebe réu preso, portanto, se alguém tentar o resgate de um deles, os
que estiverem dentro do prédio não terão para onde fugir. Ressaltou considerar também
desumana a situação das pessoas que são obrigadas a ficar expostas, na rua e sem lugar
para sentar, aguardando horário de audiência, por falta de sala própria no prédio atual. Mas,
segundo a Dra. Bárbara, a construção do Fórum somente não será possível se o Prefeito
Rafael não quiser, porque falta apenas um detalhe mínimo, que depende dele. Declarou
acreditar naquela Juíza e no mencionado Promotor, enfatizando que a construção de um
fórum não é coisa que dá para perder, muito embora, lembrou-se que Salesópolis já perdeu
ambulâncias e outros recursos, cujas responsabilidades são atribuídas (pelo Sr. Prefeito
Municipal) às administrações anteriores. Questionou até quando o Prefeito Rafael atribuirá
tais responsabilidades às gestões anteriores, lembrando que, se continuar agindo desta
forma, chegará à sua própria gestão anterior (2005-2008). Por fim, a oradora disse que
também se empenhará para encontrar o documento de doação, e pediu empenho ao Sr.
Prefeito Municipal para levar o documento à Juíza, ressaltando que dá seu voto de
confiança àquela Magistrada, assim como à população de Salesópolis. O VER. CLAUDINEI
JOSÉ DE OLIVEIRA disse que, ouvindo as manifestações anteriores e declarando discordar
das colocações feitas, também registraria sua luta, que conta com apoio de outros Nobres
Pares. Iniciou reportando-se ao recurso do DADE, informando que, diante das dificuldades
da Área de Saúde e, embora correndo o risco de prejudicar o município, que correria o risco
de perder a condição de estância para outras cidades, eles também tentaram, junto ao
Governo do Estado, substituir o recurso enviado para obras e embelezamento, em recurso
para custeio. Esclareceu contudo que, se Salesópolis não se adequar à condição de
estância turística (realizando obras de embelezamento), terá que “dividir a fatia do bolo” com
outras cidades que conquistarão o título. Todavia e embora entenda que o recurso do DADE
beneficia o município, lembrou que, quando se decidiu transformar Salesópolis em estância,
os então gestores deveriam ter consultado o povo, para ver se era isso que queria, mas,
não o fizeram. Retomando sobre a audiência com o Governador do Estado, lembrou que, na
oportunidade, ele deixou claro que o recurso do DADE não é para ser utilizado na Área de
Saúde, ainda que o município tivesse disposto a abrir mão do seu embelezamento, em prol
da Santa Casa e da saúde em geral. Explicou que o recurso bloqueado, refere-se à dívida
que “estourou” agora, relativa a obra do Portal Artístico, construído quando ele mesmo nem
era Vereador. Disse ainda, que isso demonstra a necessidade de mencionar gestões
anteriores, de conhecer a verdadeira história, quando acharam bonito fazer o Portal
Artístico, mas, não pagaram pela obra cuja dívida triplicou. Com relação à construção de
prédio para o Fórum, disse que, desde outros mandatos, esta Casa de Leis já vem lutando
por tal obra, contudo, devido a intervenção da cidade vizinha (Santa Branca), que usou de
força política para não perder a condição de comarca, o processo ficou paralisado. Lembrou
que, desde então, ele e outros Vereadores vêm lutando por tal construção, tanto que, no
ano passado, junto a outros deputados, foram recebidos pelo Dr. Ivan Sartori – Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e, somente depois disso, iniciou-se o
trabalho neste município. Comentou que, há quinze dias, estando em uma reunião em São
Paulo, ouviu comentários de que o Dr. Sartori não está mais no cargo e que, não há
recurso para fazer Fórum ou reforma em Salesóplis, Guararema, Arujá e outros municípios.
Portanto, declarou achar impossível seja uma questão que dependa apenas do Prefeito

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 19ª Sessão Ordinária, realizada em 30 de Junho de 2014

FL. 10

Rafael, mas, diante da manifestação desta data, comprometeu-se a ir, no dia seguinte a
esta sessão, verificar o assunto, sugerindo ainda, que todos os demais Nobres Pares façam
o mesmo. Também sugeriu que a Juíza e o Promotor Público da Vara Distrital local venham
expor o caso neste Legislativo, para conhecimento de todos os Vereadores, porque a
construção do Fórum é de interesse geral da população e não apenas de uma classe,
ressaltando que, muito embora não seja Advogado, sempre lutou por esta construção. Disse
que, na reunião proposta, ambos membros do Poder Judiciário local poderão expor o
assunto, bem como discutir outros já expostos nesta data, em benefício do município, haja
vista que os Poderes devem se respeitar. Dirigindo-se ao Sr. Presidente, solicitou-lhe oficiar
o convite à Juíza e Promotor local, lembrando ainda que, em outras ocasiões, eles foram
convidados a vir nesta Casa de Leis para discutir assuntos de interesse da comunidade,
com relação aos menores e à violência, mas, não vieram. Enfatizou que, se o interesse é
público, o assunto deve ser discutido abertamente, portanto, quer saber se esta história tem
fundamento. Ressaltou a importância do esclarecimento, para evitar parecer que os demais
Vereadores não estejam engajados na luta ou, que o Prefeito Municipal não queira, levando
os ouvintes desta sessão a pensarem que não existe Fórum na cidade por conta deles.
Reiterou ao Sr. Presidente, oficiar o convite, declarando duvidar haver empecilho da
Administração Municipal com relação à construção do Fórum, lembrando ainda que a
metragem era outra, bem como foram vistos outros três ou quatro terrenos na cidade e que,
ainda assim, foi realizada obra de reforma e beneficiamento no prédio atual da Vara Distrital.
Também lembrou que, no passado, já houve bom senso desta Casa de Leis, cedendo o
prédio que ocupava, para o funcionamento da Vara Distrital local (onde está instalada até o
momento), portanto, não há motivo para discordâncias. Reiterou que a conversa sobre este
assunto deve ser aberta, entre Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário e, se
necessário, com Deputados, como já foi feito anteriormente, em que foram todos
convidados, inclusive os membros da OAB – Ordem dos Advogados do Brasil. Declarou
entender a precária situação atual, pois, também tem amigos que trabalham na Vara
Distrital local. Disse ainda não saber se deveria haver determinação judicial com relação ao
transporte de presidiários trazidos para julgamento nesta cidade, diante das discussões
acerca da falta de segurança e todos seus riscos e que, da mesma forma que não existe
Cadeia para prender os infratores da lei, eles não deveriam ser julgados nesta cidade.
Reiterou que verificaria a situação, no dia seguinte a esta sessão e que, há muito, está
envolvido nesta luta, mas, também reiterou que gostaria muito que a reunião com Juiz e
Promotor acontecesse, diante da informação que ele dispõe, sobre a falta recurso do
Estado para a mencionada construção. Espera estar enganado, e que foram aceitos os
cinco mil metros para construção, bem como espera que esta Casa de Leis discuta e aprove
a doação do terreno mencionado nestas medidas. Deixou claro que apoia a construção do
Fórum na cidade, mas, entende que é importante também deixar claro que todos os
Vereadores desta Casa de Leis estão nesta luta, buscando soluções. Falou que todos
sabiam do trabalho que vem sendo feito, tanto que já foi publicado na mídia, portanto,
poderiam ter unido forças para lutarem juntos, mas, pelo que parece, ficou um de cada lado,
deixando o Sr. Prefeito Municipal no meio. Com relação à faixa de terreno na área
denominada “Franciscão”, lembrou que a antiga Eletropaulo (atual Empresa Bandeirante
Energias do Brasil) tem faixa de terreno em várias áreas da cidade, e que há uma faixa no
terreno de um Posto de Combustível desativado que, tal como as demais faixas, a empresa
não vende para construção, apenas autoriza plantar e limpar. Disse que nunca conversou
com a Juíza ou Promotor, mas, reconheceu a necessidade de um prédio melhor em contato
com vários Advogados deste município, o que lhe motivou a luta pela construção. Por fim,

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 19ª Sessão Ordinária, realizada em 30 de Junho de 2014

FL. 11

declarou esperar que, na reunião a ser agendada, sejam esclarecidos os fatos e juntos, os
Poderes constituídos, consigam o apoio e liberação do Estado, lembrando ainda que o
prédio atual será mais um para atender outras áreas da Administração Municipal. O VER.
CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA disse que, no mês de Maio, esteve com o Nobre Colega
Sérgio, na Marcha à Brasília e, uma das reivindicações daquele evento, foi o aumento de
dois por cento do FPM. Acrescentou que, no dia anterior a esta sessão, foi informado que,
está prevista, para o próximo dia dois de julho, a votação deste aumento, junto à Comissão
de Constituição e Justiça e, da Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Para tanto,
comentou que o Presidente da Confederação Nacional dos Municípios solicita que todos os
Vereadores contatem seus Deputados, solicitando-lhes aprovar referido aumento.
Reportando-se à última sessão extraordinária, disse que, analisando as respostas do Sr.
Prefeito Municipal com relação às câmeras de monitoramento, alegando falta de pessoa
qualificada para monitorá-las e, também diante da falta de verba para a Secretaria Municipal
de Esportes, sugeriu designar o Capitão PM Agnaldo de Paula, atual Secretário de
Esportes, para o serviço. Justificou sua indicação, enfatizando que seu indicado trabalhou
mais de trinta anos na Policia Militar do Estado de São Paulo, é Oficial Militar e excelente
profissional, portanto, pessoa gabaritada para o cargo. Acrescentou ainda que ele é
conhecedor das causas públicas locais, tem mais de vinte anos de experiência neste
município, portanto, conhece todos desta cidade. Disse acreditar que, desta forma, o Sr.
Prefeito Municipal não precisará pagar pela Atividade Delegada, nem contratar outra pessoa
ou outro Policial Militar, basta designar o Secretário Municipal de Esporte para o
monitoramento, ao invés de demiti-lo. O orador ainda garantiu que, com o Comandante De
Paula à frente das câmeras de monitoramento, diminuirá os roubos na cidade.
Prosseguindo, comentou que, neste final de semana, atendendo solicitação de um
Vereador desta Casa de Leis, a Praça da Matriz foi fechada para o trânsito, a fim de garantir
mais segurança aos frequentadores daquele espaço público. Contudo, soube que o dono da
Padaria contatou o Sr. Prefeito Municipal que, por sua vez, solicitou ao responsável pelo
fechamento da praça, reabri-la. Segundo informações, aquele comerciante alegou que, sem
o fluxo de veículos, a renda do seu comércio cai muito. O orador também disse que, se as
câmeras estivessem sendo monitoradas por uma pessoa qualificada, como o “seu”
comandante, não seria apenas uma moto apreendida, como a registrada pelo Sgt PM
Martins, mas, outras que também estavam fazendo desordens naquele espaço público.
Informou que a moto apreendida tinha o chassi lixado e placa de outro modelo, bem como o
condutor estava embriagado, não dispunha de CNH, nem documento pessoal. Reiterou a
importância da câmera de monitoramento, que teria como função pesquisar a placa, fazer a
checagem e tirar estes veículos irregulares de circulação no município. Por fim, concluiu
reiterando sua sugestão para designar o Capitão PM Agnaldo de Paula, atual Secretário
Municipal de Esportes, para comandar as câmeras de monitoramento. Não havendo mais
oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE lembrou que, no dia onze de julho, aconteceria a
Audiência Pública, nesta Casa de Leis, para discussão da Lei Orçamentária. Também
lembrou que o mês de Julho é recesso legislativo, portanto, não há sessões ordinárias, mas,
nada impede que aconteçam sessões extraordinárias, informando ainda, que a próxima
sessão ordinária será no dia quatro de agosto. 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 30 de Junho de 2014.
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