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              ATA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 02 de Fevereiro de 2015 - 3º Período da 16ª Legislatura. Aos 

dois dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e quinze, no edifício sede deste Poder 

Legislativo, realizou-se a Primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis 

sob a presidência do Vereador Paulo Arouca Sobreira e secretariada pelos Edis Cristian 

Luiz Candelária e Edney Campos dos Santos – 1º e 2º Secretários, respectivamente.  Às 

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

presença,  constatando-se a presença unânime dos membros desta Casa, ou seja, dez 

Vereadores, considerando-se a licença do Ver. Paulo Roberto de Faria.  Havendo número 

legal,  o SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão e comunicou que o Ver. Paulo Roberto 

de Faria, filiado ao PR – Partido da República, pediu licença do exercício do seu mandato, 

com base nas disposições legais e regimentais, para ocupar o cargo de Secretário 

Municipal de Esportes e Lazer e, posteriormente, foi exonerado deste e nomeado para o 

cargo de Administrador do Distrito Nossa Senhora do Remédio, portanto, sua cadeira se 

encontra vaga nesta Casa de Leis. Em seguida, estando presente a Sra. Cláudia de Paula 

Ribeiro, primeira suplente do PR, convidou-a a se apresentar à Mesa Diretora para entregar 

sua declaração de bens e firmar seu compromisso de posse para, em seguida, assumir a 

cadeira vaga. Diante da Nobre Suplente, leu referido compromisso que segue transcrito: 

“Prometo exercer, com dedicação e lealdade, o meu mandato, respeitando a lei e 

promovendo o bem-estar geral do município”, ao que ela respondeu: “Assim o Prometo”. 

Firmado o compromisso, o SR. PRESIDENTE DECLAROU EMPOSSADA A NOBRE 

VEREADORA CLÁUDIA DE PAULA RIBEIRO, informando que ela deverá compor o Poder 

Legislativo Salesopolense, por prazo indeterminado, enquanto o titular da vaga encontrar-

se licenciado. Dando prosseguimento aos trabalhos, o SR. PRESIDENTE solicitou ao Sr. 1º 

Secretário que procedesse a leitura da ata da última sessão extraordinária, realizada em 

dezoito de dezembro de 2014. Neste momento, o Ver. Francisco Marcelo de Morais 

Corrêa 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 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: 1214/14 – Encaminhando o   

VETO ao Autógrafo Nº 1467/14 (Dispõe sobre a implantação e isolamento visual nos caixas 

e salas de autoatendimento bancário das instituições financeiras instaladas no município da 

Estância Turística de Salesópolis) – desp.: À Comissão de Justiça e Redação; 1213/14 e 

1215/15, encaminhando, respectivamente, os  PROJETOS DE LEI Nºs 024/14 (Dispõe 

sobre a criação de emprego público no Quadro de Pessoal da Estrutura Administrativa da 

Prefeitura da Estância Turística de Salesópolis, e dá outras providências); e 001/15 

(Autoriza o Poder Executivo a celebrar contratos, convênios ou quaisquer outros tipos de 

ajustes necessários com o Estado de São Paulo, a Agência Reguladora de Saneamento e 

Energia do Estado de São Paulo – ARSESP e a Companhia de Saneamento Básico do 

Estado de São Paulo – SABESP, para as finalidades e nas condições que especifica)  – 

desps.: Aguarde-se os Pareceres das comissões competentes; PROJETO DE LEI Nº 002/15 

(Dispõe sobre revisão salarial ao Pessoal da Câmara Municipal da Estância Turística de 

Salesópolis e dá outras providências), de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal – 

desp: Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento; OFÍCIO Nº 024/15 
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GP, do Poder Executivo, encaminhando os Balancetes Financeiros da Prefeitura Municipal 

de Salesópolis,  referentes aos meses de Setembro, Outubro e Novembro/2014 – desp: À 

Comissão de Finanças e Orçamento;  OFÍCIO Nº 065/14, da Seção de Pessoal da 

Prefeitura Municipal de Salesópolis, encaminhando Relação de Rescisões e Nomeações 

realizadas pela Municipalidade, no mês de Novembro/14 – desp.: Arquive-se, Plenário 

ciente; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 001 – Informar se está 

em prática o SIM – Serviço de Inspeção Municipal, instituído através da Lei Municipal Nº 

1.687, de 13 de dezembro de 2013, do Ver. Mário Barbosa Pinto; e 002/15 – Informar a 

providências tomadas, através da Secretaria e/ou Diretoria Municipal de Meio Ambiente, 

acerca do depósito de lixo, entulho e outros materiais, em imóvel do município localizado no 

Bairro do Padre José, e se existe autorização dos órgãos governamentais para a 

Municipalidade lançar tais materiais naquele local e ainda cobri-los com terra. Se positivo, 

juntar cópia de documento e responder se houve alteração do contrato de trabalho, do Ver. 

Benedito Lélis Renó – desps.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. 

Prefeito Municipal Nºs: 001 - Determinar ao setor competente a vistoria e reparos 

necessários nas galerias de águas pluviais localizadas na Avenida Osaka, próximo à 

rotatória, entre o canteiro central e a propriedade da família do Sr. Targino, Jardim Nídia; 

002 – Determinar ao setor competente urgente instalação de placas de trânsito, proibindo a 

circulação de veículos na Rua José Pinto de Freitas, no sentido ascendente, ou seja, na 

direção que segue da Rua Sebastião Nepomuceno da Silva para a Rua Pedro Eugênio 

Bueno, mantendo  ainda as placas existentes que proíbem o tráfego de veículos de carga 

na referida rua, ambas do Ver. Edney Campos dos Santos;  003 – Determinar ao setor 

competente, em caráter de urgência, a devida e necessária manutenção da Estrada da 

Petrobras, do Ver. Paulo Arouca Sobreira; 004 – Determinar ao setor competente, realizar o 

imediato patrolamento da Rua Frederico Ozanan; 005 – Providenciar pessoal para limpeza 

diária do Centro Municipal de Fisioterapia; 006 – Providenciar a iluminação da Praça da 

Melhor Idade; 007 – Envidar esforços necessários para construção de uma pista de skate 

no município, em local adequado, que não venha causar transtornos à população, bem 

como proporcionando lazer com segurança aos praticantes deste esporte, em alta entre os 

jovens e crianças salesopolenses; 008 – Envidar esforços para elaboração de projetos e 

realização de obras de infraestrutura e pavimentação ou colocação de bloquetes em nove 

ruas que relaciona, encaminhando cópias dos referidos projetos para que este subscritor 

intervenha junto a amigos Deputados, objetivando a liberação de Emendas Parlamentares 

para este fim, conforme se comprometeram em campanha eleitoral, todas do Ver. Sérgio 

dos Santos; 009 – Determinar ao setor competente, realizar vistoria, reparo e manutenção 

nas instalações elétricas da Praça da Matriz; 010 – Analisar melhor a situação do 

atendimento pediátrico junto à Secretaria Municipal de Saúde e, se necessário, providencie 

a imediata contratação de mais Pediatras para atendimento nos Postos de Saúde do 

Município, sem a necessidade de agendamento; 011 – Determinar ao setor competente, a 

imediata pintura das lombadas existentes em várias ruas da cidade e do Distrito Nossa 

Senhora do Remédio, bem como das faixas de pedestres; 012 – Determinar ao setor 

competente, a imediata capina e limpeza da Rua São Cristóvão, altura do imóvel Nº 205, 

Bairro Fartura, todas do Ver. Mário Barbosa Pinto; e 013/15 – Determinar ao setor 

competente, tomar as medidas necessárias para o reparo do piso da praça localizada em 

frente a EMEF Mestra Henriqueta e EE Professora Olga Chakur Farah, especialmente, em 

frente ao portão de entrada e saída de alunos da mencionada escola de ensino 
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fundamental, também do Ver. Sérgio dos Santos – desps: Encaminhe-se, lidas no 

Expediente;  PARECER CFO Nº 045/14 referente ao Balancete Financeiro da Câmara 

Municipal de Salesópolis, relativo ao mês de Novembro/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; BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, referente ao mês de Dezembro/2014 – desp.: À Comissão de Finanças e 

Orçamento; COMUNICADOS sobre a liberação de recurso financeiro: do Ministério da 

Educação: para Alimentação Escolar - no valor de R$ 3.350,00 para Pré-Escola; no valor de 

R$ 1.900,00 para Creche; no valor de R$ 5.142,00 para Ensino Médio, no valor de R$ 

250,00 para AEE – Atendimento Educacional Especializado; no valor de R$ 15.846,00 para 

Ensino Fundamental; no valor de R$ 522,00 para EJA – Ensino Jovem Adulto; no valor de 

R$ 14.844,57 para o PNATE – Parcela Oito; no valor de R$ 4.471,96 para o PNATE – 

Parcela Nove e, no valor de R$ 74.893,61 referente a Décima Primeira Quota do FNDE – 

todos competência 12/2014; e no valor de R$ 78.891,02 referente a Décima Segunda Quota 

do FNDE – competência 01/2015; OFÍCIO Nº 002/2015 – da ACETS - Associação 

Comercial da Estância Turística de Salesópolis – convidando os Vereadores a participar da 

reunião da Diretoria da Executiva, que ocorrerá no próximo dia dez de fevereiro, na sede da 

associação, às vinte horas, onde serão tratados os assuntos de proposta de melhorias para 

o município;  CONVITE da Polícia Militar do Estado de São Paulo, para a Solenidade de 

outorga da Medalha “Cruz de Sangue” concedida a policiais militares e familiares do 

Comando, às dez horas do dia cinco de fevereiro, no Auditório do COPOM, em São Paulo – 

desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, o Sr. Presidente concedeu a 

palavra aos Nobres Edis inscritos.  O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ justificou oralmente 

seu Requerimento Nº 002, declarando um descaso da Administração Municipal, cujo 

Prefeito é engenheiro, proprietário de empresa de projetos ambientais e presidente da 

Associação do Alto Tietê, e ainda conta com a gabaritada Secretária Municipal de Meio 

Ambiente – Sra. Solange Wuo. Expôs vídeo do aterro sanitário clandestino, no telão do 

plenário, esclarecendo que a área em questão foi desapropriada na gestão anterior para 

uso da zoonose, mas,  há todo tipo de lixo no local, inclusive do Cemitério Municipal. 

Comentou que, após saberem da visita do orador naquela área, espalharam e cobriram o 

lixo para encobrir o crime, entretanto, informou que já denunciou o caso junto ao GAEMA e 

Ministério Público devido à contaminação em três nascentes. Após finalizar a transmissão 

do vídeo, questionou como se fala em preservar água e meio ambiente em Salesópolis, 

diante desta atitude do Poder Executivo e, por fim,  chamou atenção para o final do vídeo, 

expondo um documento do Ministério Público, sobre abertura de inquérito para apurar este 

crime ambiental. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS iniciou desejando sucesso à nova 

Vereadora Cláudia e ao Nobre Colega Paulo Roberto que assumiu a Administração do 

Distrito do Remédio, enfatizando que, embora a troca feita pelo Sr. Prefeito Municipal, o Sr. 

Paulo Monteiro, ex-ocupante do cargo no Distrito, estava realizando excelente trabalho, 

portanto, deseja sucesso a todos nos seus novos cargos. De antemão declarou seu voto 

contrário ao Veto ao Autógrafo Nº 1467 e, em seguida, apoiou a manifestação do orador 

que o antecedeu, ressaltando que o local foi adquirido para construção de um Canil 

Municipal. Prosseguiu declarando-se indignado pelo fato do Sr. Prefeito Municipal ter 

contratado uma pessoa no cargo de Coordenador da Saúde para tratar de animais errantes, 

duas vezes ao dia. Ato contínuo,  justificou oralmente suas Indicações Nºs 004 a 008 e 

013/15, enfatizando que o Sr. Prefeito Municipal deve começar a trabalhar,  lamentando em 
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seguida,  que o mesmo Engenheiro contratado pela gestão anterior, alvo de várias críticas, 

foi recontratado recentemente, considerando “maracutaia” tal medida. Ao referir-se à 

Indicação de Nº 005, acrescentou que, além da falta de limpeza, a demanda é grande no 

Centro de Fisioterapia porque há muitos aparelhos quebrados, inclusive faltam cabos para o 

funcionamento de outros. Disse que a Praça da Melhor Idade está sendo utilizada por 

usuários de drogas e finalizou enfatizando que a Pista de Skate garantirá maior segurança 

aos skatistas e que solicitou a pavimentação das ruas para garantir melhorias aos bairros 

desta cidade. A VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS disse que os Vereadores 

Salesopolenses não têm recesso, pois, devido à peculiaridade da cidade, os munícipes os 

procuram constantemente nas ruas. Reportando-se ao Projeto de Lei Nº 24, esclareceu que 

a medida objetiva atender legislação superior que determina a contratação por concurso 

público, reduzindo os contratos comissionados, a fim de garantir moralidade e transparência 

na Administração Pública. Reportando-se à manifestação do Nobre Colega Lélis, 

acrescentou que esta gestão não tem preocupação com o meio ambiente e com nada mais, 

apenas perde energia para alterar ocupantes de cargos, conforme melhor lhe convem. 

Apoiou as proposições apresentadas dizendo que presenciou usuários do narguilé na Praça 

da Melhor Idade, embora haja lei municipal proibindo. Considerou pessoas “feias de 

caráter” as que administram a cidade e também declarou seu voto contrário ao Veto, 

enfatizando que tudo o que é bom para o povo tem sido rejeitado e vetado pelo Prefeito 

Rafael. Por fim, disse que continuará lutando e enfatizou que, se o Prefeito Municipal 

fizesse apenas dez por cento das solicitações desta Casa de Leis, a cidade estaria em outra 

situação. O SR. PRESIDENTE solicitou aos Vereadores respeitarem o Regimento Interno 

no que se refere ao tempo em tribuna, esclarecendo que não se dirigia a nenhum Vereador 

em especial, mas, objetiva cumprir o regulamento desta Casa de Leis e, em seguida, 

concedeu a palavra aos demais inscritos. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO justificou 

oralmente seu Requerimento Nº 001, acrescentando que alguns produtores de queijo e de 

embutidos lhe reclamaram que ainda esperam pela regulamentação da lei municipal. 

Justificou oralmente suas Indicações Nºs 009 a 012, ressaltando que uma criança tomou 

choque na Praça da Matriz, esperando que sua Indicação Nº 09 seja atendida antes que um 

acidente mais grave aconteça. Ressaltou a necessidade de melhorias no atendimento 

pediátrico, pintura de lombadas e, reportando-se ao Projeto de Lei Nº 001/15 declarou que 

esperava que a renovação do contrato com a Sabesp fosse apartado dos demais e não em 

conjunto com outras concessionárias como está na proposta. Finalizando, ressaltou a 

importância de saber o que a Sabesp oferecerá ao município em contrapartida, haja vista 

que, há oito anos, referida concessionária atua sem contrato e sem qualquer benefício aos 

salesopolenses. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS justificou oralmente sua 

Indicação Nº 001, acrescentando que, se o asfalto ceder naquele local, como se prevê,  

causará vários transtornos ao trânsito. Quanto à Indicação Nº 002 esclareceu que seu 

pedido minimizará a situação que considera grave, relatando por fim que, por tratar-se de 

rua íngreme, um veículo de carga não conseguiu subir e voltou de ré atingindo outro veículo 

estacionado onde estavam mãe e filha menor. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA 

iniciou questionando o que está bom e o que está para melhorar neste município, porque 

não vê melhorias a curto prazo, concluindo que o Prefeito atual está apenas dando 

continuidade a sua má gestão de 2005 a 2008. Falou que o Prefeito Rafael é o inimigo 

número um do município, pois, todo dia é cobrado acerca da segurança pública, mas, não 

instala as câmeras de monitoramento e ainda veta a proposta da Nobre Colega Deise, de 
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proteger os usuários dos bancos da cidade, alegando que a proposta traz mais 

insegurança. Sugeriu ao Sr. Prefeito Municipal cobrar, das agências bancárias, mais 

segurança e melhoria no atendimento ao público. Dirigindo-se à Nobre Colega Cláudia 

(Policial Militar da reserva) solicitou-lhe ajuda-lo a trazer mais uma ou duas viaturas para 

este município, pois, embora a DEJEM (Diária Especial por Jornada Extraordinária de 

Trabalho Policial Militar)  aprovada, os Policiais não dispõem de viatura para trabalhar, o 

que considera vergonhoso. Lembrou que há oficiais da Polícia Militar, moradores de 

Salesópolis, atuando no CPAM-12 (Comando de Policiamento de Área Metropolitana), e 

questionou se eles também não têm responsabilidade para com a segurança pública deste 

município. Reportando-se ao Requerimento Nº 001, do Nobre Colega Mário, disse que 

deve-se cobrar do Sr. Rodolfo Marcondes – Diretor Municipal de Agronegócios, o qual não 

se vê trabalhando, apenas andando de carro. Acrescentou que, muito embora ele tivesse 

começado bem, agora deve estar cansado, portanto, alertou que, se constatar que utiliza 

veículo oficial para assuntos particulares,  solicitará sua demissão. Falou que este 

município parece um carro velho e questionou onde estão os funcionários do Consórcio 

Três Rios para limpar o Centro de Fisioterapia. Enfatizou que, se a Administração Municipal 

não conseguir atender os serviços solicitados pelos Vereadores, que são de simples 

solução, restará apenas esperar nova eleição para eleger um Prefeito novo, porque o atual 

não sana os problemas apresentados, ainda que seja a limpeza de mato na área central da 

cidade. Apoiou as demais proposições e finalizou questionando onde estão sendo aplicados 

os recursos de multas que deveriam ser utilizados também na pintura de lombadas. Não 

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

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

concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ 

cumprimentou o Nobre Colega Marcelo pelo lançamento de sua candidatura ao cargo de 

Prefeito Municipal nas próximas eleições, dizendo-lhe que precisa ter coragem para tal 

decisão. Comentou que, ao longo destes dois anos, foram várias trocas de Secretários e 

Diretores Municipais, citando cada um deles e suas respectivas áreas, enfatizando que o 

“Comprador Municipal” nem aparece na cidade e faz as compras deste município em seu 

próprio comércio, na cidade vizinha de Biritiba Mirim. Acrescentou que a Diretora de 

Turismo exonerou-se do cargo para fazer um turismo em Itaquaquecetuba e retomou ao 

mesmo cargo, entre outros relatos. Registrou ter tomado conhecimento de que estão 

previstas outras exonerações e de que o Prefeito Rafael implorou para o ex-Prefeito Adilson 

“dar uma mãozinha para ele”, portanto, o orador declarou-se envergonhado e lamentou “ver 

tanta coisa suja, tanta safadeza”. Ressaltou que os Vereadores devem tomar cuidado, 

porque, dos onze da legislatura anterior, apenas três foram reeleitos. Alertou-os que a 

imagem do Vereador é coletiva, portanto, não devem fazer barganhas e trocas com o Poder 

Executivo, que elas pesarão muito daqui a dois anos, haja vista que, diante das denúncias 

de corrupção no País, o povo está cada vez mais “de antenas ligadas”. Solicitou aos Nobres 

Pares que se atentem, desde o início deste ano, evitando prejuízos a uns por medida de 

outro, evitando assim que o povo diga que são todos “farinha do mesmo saco”. Reportando-

se ao Carnaval, lembrou que, em 2014, seria realizado no “Franciscão” com benefícios aos 

“amigos do Prefeito” e, atendendo seu pedido, a Promotoria impediu. Sugeriu, para este 

ano, fazer um Carnaval de Marchinhas para o povo local, sem fechar ruas, apenas com o 

objetivo de atrair hóspedes para hotéis e pousadas, familiares e amigos de chacareiros, 

evitando explorar a população. Lamentou saber que à Santa Casa local restará apenas uma 
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barraquinha e não toda a renda da portaria como ele pensava, enfatizando que, se fosse 

ele que decidisse, não deixaria usar o nome daquele hospital para tão pouco, questionando 

ainda se ninguém está vendo que trata-se de “safadeza e sacanagem”. Por fim, declarou 

estar certo de que o Carnaval dará prejuízo novamente, alertando para a falta de estrutura 

da Santa Casa local durante esta festa. Sugeriu ainda o retorno dos carnavais de salão 

para atender o público após a meia noite, restando à Prefeitura Municipal realizá-lo somente 

até este horário. Por fim, ressaltou que deve-se administrar para o povo e não para o bolso. 

O VER. SÉRGIO DOS SANTOS também concordou com o orador que o antecedeu sobre o 

Carnaval de Marchinhas, evitando gastos neste município, em que falta tudo, até mesmo 

remédios nos Postos de Saúde. Falou que a Banda São José de Salesópolis toca por, 

aproximadamente, quinze mil reais, portanto, o município não deve gastar valores absurdos, 

bem como deve valorizar o pessoal local, lembrando que, no ano passado,  a Prefeitura 

Municipal ficou com prejuízo enorme e sequer fez repasse da arrecadação à Santa Casa 

local. Contudo, discordou do orador que o antecedeu acerca da solicitação de apoio ao ex-

Prefeito Adilson, lembrando que ele também foi péssimo Prefeito, tanto que nem foi reeleito, 

apenas fez para ele, conseguindo sua casa própria e saindo do aluguel, contrariamente ao 

Prefeito Rafael que,  ao perder a eleição anterior,  teve que vender seu sítio para pagar 

contas, portanto, não considera  certo “misturar honestidade com desonestidade”. Relatou 

os reclamos dos taxistas acerca da cobertura do Ponto de Táxi, esperando seja refeito, 

assim como espera a recontratação de Médico Ortopedista para atender na Santa Casa 

local. Comentou que a população do Distrito do Remédio vem solicitando a implantação de 

uma Casa Lotérica para atender também os bairros adjacentes, possibilitando o pagamento 

de contas entre outros serviços. Referindo-se ao Mercado Municipal, atualmente 

funcionando como Centro Cultural, lembrou que junto do Nobre Colega Mário já solicitou ao 

Prefeito Rafael sua retomada como mercado mesmo. Comentou que, até o momento, 

referido Mercado Municipal não tem nada e está “jogado às traças”, enquanto deveria ser, 

ao menos, utilizado para economizar os custos com aluguéis e, sendo questionado pela 

Diretora de Turismo, respondeu-lhe que não tem nada contra as pessoas de fora que 

trabalham na Administração Municipal, entendendo que há pessoas competentes para 

assumir tais funções.  Lamentou a demora na solução acerca dos fios elétricos 

descascados no paredão da Vila Henrique, expondo todos à riscos; registrou sua opinião 

acerca da “Avenida Nova”, de que não deveriam tirar o asfalto do local e substituir por 

bloquetes que, certamente, afundarão, lembrando ainda que a desapropriação daquela área 

não foi paga, até esta data aos proprietários. Comentou que a cobrança da CIP – 

Contribuição para Iluminação Pública, aos moradores da zona rural,  é inconstitucional, 

porque não se pode cobrar por serviços não prestados. Disse que reiterará seu pedido para 

castração dos animais errantes e que também espera a contratação de novo Secretário 

Municipal de Saúde para resolver os problemas da área que, há dois anos, sofre até com 

falta de remédio nos Postos de Saúde. Por fim, apoiou a coligação dos Partidos PMDB e 

PTB, sugerindo o lançamento dos Nobres Pares Marcelo ou Sandra para o cargo de 

Prefeito Municipal. A VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS agradeceu o apoio e disse que tal 

candidatura é uma decisão complicada, mas, pensará sério. Em seguida, comentou que, no 

início do ano, esteve no Bairro do Serrote,  visitando um amontoado de lixo e, logo em 

seguida, solicitou a retirada ao Sr. Antonildes – Setor Municipal de Obras. Acrescentou que 

o Sr. Prefeito Municipal também visitou o local e, no dia seguinte, foi retirado o lixo, mas, 

segundo informações, ele determinou a colocação de placa proibindo o depósito de lixo 
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naquele local que, há quarenta anos, é ponto de retirada do caminhão de coleta. Concluiu 

dizendo que os moradores lhe falaram que não respeitam o Sr. Prefeito e que continuarão 

depositando o lixo no mesmo local, portanto, toda esta situação a fez entender que “ele não 

está batendo bem não”. Comentou que, segundo lhe disseram, o Sr. Prefeito disse, no 

Bairro Bragança, que ela (a oradora) o persegue, mas, na verdade, ela apenas luta pelo 

povo. Enfatizou que ele não conseguirá se eleger se fazendo de vítima, como fez na eleição 

anterior, e lamentou já ter trabalhado com ele. Referindo-se ao Carnaval, disse que mudam 

os nomes,  mas,  continuam com a “mesma palhaçada”, haja vista que viu, pelo “facebook”,  

comentário do novo Diretor de Cultura sobre esta festa, muito embora ninguém saiba quem 

é ele. Lamentou que fosse mais um contratado de fora da cidade e concordou com o Nobre 

Colega Lélis de que será mais um Carnaval que dará prejuízo. Falou que várias coisas vêm 

acontecendo,  demonstrando que o Prefeito Rafael não tem pulso firme nem palavra  e, 

quando muda de decisão,  não tem explicação plausível. Por fim, reclamou o aumento de 

oitenta e cinco centavos na passagem do transporte coletivo, solicitando ao Sr. Presidente 

encaminhar Moção de Repúdio à empresa concessionária do serviço, esperando contar 

com o apoio dos demais Nobres Pares. A VERª. CLÁUDIA DE PAULA RIBEIRO agradeceu 

a Deus pela oportunidade, pedindo-lhe sabedoria para sua vereança, e lembrou que 

assume o cargo pela segunda vez, acreditando que este período será maior para realizar o 

trabalho junto aos demais Vereadores. Comprometeu-se a procurar o Sr. Prefeito Municipal 

para colher informações detalhadas sobre a situação do município para traçar sua linha de 

trabalho e definir prioridades. Declarou-se otimista ao ver uma entrevista do Presidente 

deste Legislativo, enfatizando a importância de firmar um bom relacionamento entre os 

Poderes, embora as divergências políticas, para ajudar mais o povo. A oradora também 

comprometeu-se a dar o seu melhor, ser coerente, agir com razão e ser justa para com o 

povo salesopolense e, finalizando, agradeceu seus familiares e colocou-se à disposição de 

todos. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA iniciou lembrando que, no ano passado, já 

previa as dificuldades deste ano, o que vem sendo comprovado com dois aumentos da 

gasolina, em apenas sessenta dias, além da crise com a falta de água, e da má situação da 

Santa Casa e demais Unidades Básicas de Saúde. Enfatizou a necessidade de todos 

enxergarem a desorganização que os Governos Estadual e Federal vêm trazendo, 

especialmente, aos municípios pequenos, enquanto bastaria anistiar as dívidas das Santas 

Casas e preparar seus gestores para seguirem nova metodologia. Reiterou que, diante 

deste período difícil, será necessário que os Gestores de municípios de pequeno porte 

saibam administrar com poucos recursos. Comentou que somente a Câmara Municipal de 

Mogi das Cruzes tem um orçamento anual de trinta milhões de reais, enquanto que, para 

todo o município de Salesópolis, é de trinta e quatro milhões de reais anual, chamando 

atenção para a diferença de orçamento, embora a proximidade dos municípios. Falou que 

os quatro eixos prioritários do município são saúde, educação, geração de emprego e 

recursos e, a área rural, incluindo estradas, portanto, é necessário planejar desde já 

focando-os, pois, o restante, certamente ficará de lado. Quanto aos Secretários Municipais, 

ressaltou que eles precisam de estrutura para realizar e, embora as mencionadas trocas de 

ocupantes dos cargos, eles nada ou pouco fizeram. Referindo-se também ao Carnaval, 

concordou com a necessidade de mudanças e que o município deve responsabilizar-se 

somente até a meia noite, pois, não dispõe de estrutura de segurança para realizá-lo após 

tal horário. Falou que, ainda que não aconteça Carnaval em salão, o que acontecer na rua, 

após este horário, caberá à Polícia Militar fazer cumprir a lei, destacando a que se refere à 
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som de veículo muito alto. Apoiou a realização da matinê, lembrando que atrairá várias 

pessoas e gerará renda para barracas, inclusive para a Santa Casa local, contudo, lembrou 

que, no período noturno, o movimento maior acontece apenas no sábado, caindo 

drasticamente nos demais dias, especialmente, na terça-feira, motivo dos prejuízos. Disse 

que conversou com o Prefeito Rafael expondo-lhe sobre o tipo de Carnaval que o povo 

quer, ressaltando a vantagem do custo menor e que tal medida possibilitará o foco para a 

Área de Saúde. Enfatizou a necessidade desta Casa de Leis receber o planejamento dos 

Secretários e Diretores Municipais para dar retorno à população, e disse que os secretários 

que vêm de outros municípios,  ou não são vistos ou assumem o cargo apenas pelo status. 

Sobre o aumento da passagem de transporte coletivo, sugeriu enviar abaixo-assinado ao 

Governador do Estado, lembrando ainda que o DAEE também tem pendência para com este 

município, questionando, além destas pendências, quantas coisas o Procurador Jurídico do 

Município tem feito em prol de Salesópolis. Disse que há muitas obras pendentes de 

documentos e outras ações cujos responsáveis deveriam ser responsabilizados pelos 

prejuízos e, finalizando, enfatizou a necessidade de focar na geração de renda para este 

município que não tem muita coisa. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO também concordou 

com a Nobre Colega sobre o aumento da passagem do transporte coletivo, enfatizando que 

tal medida prejudica os contratos de trabalho para os moradores de Salesópolis, haja vista 

que o empregador tem que assumir estes custos. Comentou que foi realizada uma reunião 

com os produtores rurais, no Bairro Cocuera, ocasião em que o representante do Governo 

do Estado disse que dobrará a fiscalização sobre o uso da água, fato que também atingirá 

os produtores do Distrito do Remédio e, certamente, gerará desemprego no setor. Lamentou 

este fato que se somará aos problemas ambientais já enfrentados pela população local, 

muito embora Salesópolis seja produtora de água, porém, não conta com qualquer tipo de 

compensação. Falou que, na Lei Orgânica do Município, há duas folhas relativas ao 

turismo, comprovando que há muito a ser criado no setor e, apesar de reconhecer a 

autonomia do Sr. Prefeito Municipal para desapropriar áreas, a fim de desenvolver o 

turismo, deverá fazê-lo cumprindo lei pertinente. Ressaltou a necessidade de desenvolver o 

turismo, citando algumas áreas possíveis de investimento, como o Mirante da Torre, 

Cachoeira da Velha, o “Franciscão”,  para realização de festas, e a Feira de “Quinta-Feira 

de Mês”, todos que ainda não são aproveitados adequadamente. Também registrou a 

importância do aproveitamento do eucalipto, ainda que seja com a implantação de fábricas 

de móveis ou outras formas de renda, gerando mais empregos. Informou que, conforme 

matéria publicada em jornal,  apenas duas cidades da Região do Alto Tietê foram 

contempladas com a construção de um novo Fórum, Salesópolis e Poá, portanto,  espera 

sejam verificados os trâmites para não perder este benefício. Lembrou que ainda está 

pendente a liberação de uma verba, no valor de um milhão e seiscentos mil reais,  para 

construção de uma Creche-Escola no Bairro Fartura, cuja regularização do terreno está 

pendente desde a gestão anterior e, se demorar mais, o recurso não será suficiente, 

enquanto Mogi das Cruzes inaugurará quinze creches, somente neste mês. Informou que a 

Petrobrás paga royalties para este município, e que, em 2013, foi de cento e noventa mil 

quatrocentos e setenta e nove reais e, em 2014,  aumentou para quatrocentos e sessenta e 

cinco mil duzentos e noventa reais, devido a nova distribuição com o projeto do pré-sal. 

Prosseguindo, comentou que é pouco, mas, é alguma coisa para Salesópolis, contudo, 

registrou que o município vizinho de Guararema recebe sessenta e quatro milhões e 

oitocentos e trinta mil reais. Prosseguindo, ressaltou que o Prefeito Municipal assinou vários 
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convênios e, embora nenhum Vereador estivesse presente, há recursos empenhados 

conquistados por Deputados, comentando algumas das destinações com seus respectivos 

valores. Por fim, declarou esperar que,  neste ano,  esta Casa de Leis trabalhe para ver 

melhorias, desenvolvendo o trabalho que lhe compete e apresentando as críticas para 

solucionar os problemas, como por exemplo,  o caso de um aparelho para medir diabetes, 

do Posto de Saúde, que não funcionava por falta de uma pilha que custa apenas cinco 

reais. O VER. FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA iniciou registrando que o Sr. 

Paulo Cesar Monteiro – ex-Administrador do Distrito do Remédio, esteve nesta Casa de 

Leis, no final do ano  passado, expondo o trabalho que vinha realizando junto àquela 

comunidade. Diante daquela exposição,  o orador concluiu que não adianta trocar o gestor 

se este não dispuser de infraestrutura mínima para trabalhar, como caminhões, maquinários 

e pessoal. Disse que conversou com o Prefeito Rafael declarando-lhe esperar que não se 

esqueça do Sr. Paulo que, além de também ser suplente de Vereador,  merece assumir 

cargo de expressão e não apenas ser mais um “tapa buraco”. Também reportou-se ao 

reajuste no valor das passagens do transporte coletivo, lembrando que ele próprio, 

contando com a assinatura e apoio dos demais Pares, no ano passado, enviou documento à 

EMTU – Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, conseguindo a ampliação nos 

horários dos ônibus. Sugeriu então,  que agora se realize reunião para que referida 

empresa exponha os motivos do reajuste, embora reconheça que, há três anos, o mesmo 

valor vem sendo mantido, conforme divulgado na mídia. Com relação a escassez de água, 

matéria divulgada diariamente nos mais diversos canais de televisão, o orador lamentou 

que o Governo do Estado sequer comente sobre qualquer tipo de compensação aos 

municípios produtores, como Salesópolis, Paraibuna, Joanópolis e Igaratá, entre outros. 

Disse que o Prefeito de Igaratá solicitou quinze milhões de reais pela compensação de 

possível desapropriação em favor da Sabesp, que sinalizou pretender ampliar a represa. O 

orador concordou com a proposta, certo de que,  do contrário, utilizarão a água e nunca 

agradecerão, como faz em Salesópolis, pois bem se lembra de nunca ter visto o Governador 

do Estado agradecendo a um município produtor de água. Referindo-se à Área de 

Educação, disse que o ano letivo inicia na próxima segunda-feira e as escolas rurais 

estarão fechadas, mas, até o momento, os Vereadores não receberam qualquer 

comunicado oficial acerca do fechamento de todas as escolas rurais. Comentou ter 

conhecimento de que o Promotor já deferiu pedido da Nobre Colega Sandra sobre o 

fechamento das escolas, acrescentando que o processo licitatório relativo ao transporte 

escolar municipal foi vencido por empresa de outro município, esperando que esta preste 

serviço de qualidade. Sobre as ruas prestes a serem asfaltadas, declarou estranhar a 

nomeação do mesmo Engº. Mário, que trabalhou na gestão anterior, alvo de críticas 

apontadas pelo próprio Prefeito Rafael, por erro em projetos que resultou na redução de 

vinte para seis ruas. Em seguida, declarou esperar que comece logo a operação tapa-

buracos nas ruas da cidade, que contam com buracos até em lombadas, assim como espera 

seja realizada a manutenção nas estradas rurais, a fim de viabilizar o transporte escolar. 

Comentou que a Solange Wuo – Secretária Municipal de Meio Ambiente,  pediu exoneração 

e assumiu outro cargo no município vizinho de Guararema, dizendo entender ser a única 

secretaria deste município que estava funcionando, embora as dificuldades da área. 

Declarou esperar seja liberada a verba para a EMEI-Creche do Bairro Fartura e, finalizando, 

declarou ainda esperar que a Secretária Municipal de Saúde também se exonere, porque 

não há melhora na área, e sugeriu à referida Secretária que peça sua exoneração e volte 
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atuar em Guararema. A VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE relatou que foi 

chamada à Prefeitura Municipal e informada pelo Prefeito Rafael que, dentre as reduções 

previstas para este ano, está a carga horária do Centro Multidisciplinar em que ela atua 

como Professora-Coordenadora. Lamentou o fato, lembrando que há lei municipal 

disciplinando o funcionamento do Centro Multidisciplinar, e acrescentou que várias pessoas 

lhe comentaram estarem sabendo das mudanças, contudo, ressaltou tratar-se de portadores 

de necessidades especiais, regidos também pelo Estatuto do Portador de Necessidades 

Especiais. Lembrou que já enfrentou vários transtornos quando referido Centro foi 

transferido do prédio do CEP – Centro Educacional e Profissionalizante, pelo então Prefeito 

Feital,  mas continuará lutando em favor dos seus alunos. Enfatizou que há lei em vigor 

para protegê-los e está certa de contar com a compaixão dos Nobres Pares para evitarem a 

suspensão deste atendimento tão importante, pois, atualmente, diante da valorização aos 

animais, exigirá que os portadores de necessidades especiais sejam valorizados também. 

Ressaltou que convive mais com seus alunos do que com seus filhos, e trabalha,  há vinte e 

cinco anos,  com este público, que viu crescer e envelhecer. Relatou que viu uma mãe 

chorando diante da possibilidade desta mudança, portanto, espera contar com o apoio dos 

Nobres Pares e da população. Comentou que a esposa do Presidente desta Casa de Leis 

trabalhou no Centro Multidisciplinar,  no ano passado, e está certa de que, se pudesse 

continuaria, tanto que está fazendo curso de especialização nesta área, mas, por ser 

concursada na Educação Infantil teve que voltar a atender àquela turma. Enfatizou que 

trabalha com uma equipe e espera que continue a mesma carga horária das demais 

escolas, haja vista que desenvolve conteúdo pedagógico e também pertence à Secretaria 

Municipal de Educação. Por fim, disse que a Juíza e Promotor da Vara Distrital local 

confiam no seu trabalho, tanto que autorizaram repasse de recurso suficiente para que ela 

adquirisse todo o material necessário para desenvolver o trabalho durante este exercício. 

Falou que, no último ano, contou com o apoio da Secretaria Municipal de Educação e 

espera contar também com o apoio dos Nobres Pares, ressaltando que, se for preciso, 

levará o caso à televisão, ao Programa Fantástico da Rede Globo,  para garantir a 

dignidade dos seus alunos. Disse que trabalha com muito amor junto à sua equipe para 

garantir o melhor aos alunos, reiterando tratar-se de portadores de necessidades especiais. 

Por fim, enfatizou a necessidade de pintar as lombadas da cidade, especialmente, as que 

estão próximas às unidades escolares, a fim de garantir segurança aos estudantes, como 

por exemplo, nas proximidades da EMEF Professora Sônia Maria da Fonseca, no Jardim 

Nídia. Não havendo mais oradores inscritos,  o SR. PRESIDENTE concedeu a palavra aos 

Líderes de Bancada. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS (PMDB)  declarou seu apoio à 

manifestação do Nobre Colega Marcelo,  de que o Sr. Prefeito Municipal deve dar um cargo 

para o ex-Administrador do Distrito do Remédio na Área Social – Sr. Paulo César Monteiro. 

Também declarou o apoio do seu partido à Nobre Colega Deise, no tocante à manutenção 

do atendimento e horário do Centro Multidisciplinar. Por fim, agradeceu a Deus por mais um 

ano de vida, lamentando os comentários acerca de sua morte,  ressaltando que não sofreu 

acidente e está bem vivo. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ (PT) disse que, muito embora 

respeite o orador que o antecedeu,  entende que os cargos não são do Prefeito Municipal, 

mas, do povo, portanto, não tem o direito de distribui-los a ninguém, nem de colocar 

pessoas incompetentes nos cargos. Declarou-se envergonhado com as mudanças de 

Secretários e Diretores, enfatizando que tais medidas refletirão negativamente no mandato 

dos Vereadores. Também declarou seu apoio à Nobre Colega Deise, se propondo a 
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direcionar todo seu trabalho para defender o ideal dos seus alunos e, se necessário, levará 

o caso ao Ministério Público que, certamente, obrigará o atendimento. E, por fim, sugeriu à 

Nobre Colega arrumar uma vaga para o Prefeito Rafael junto à sua turma de portadores de 

necessidades especiais. Não havendo mais interessados em fazer uso da palavra, o SR. 

PRESIDENTE disse que não permitirá falta de respeito com qualquer autoridade nesta 

Casa de Leis, exigirá o tratamento devido a todos, lembrando que, para merecer respeito, 

deve-se dá-lo. Lembrou que respeito aprende-se em casa para coloca-lo em prática, e que 

a própria democracia impõe respeito à qualquer cidadão, lembrando que a função desta 

Casa de Leis é buscar melhorias e tratar a população com respeito. 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 02 de Fevereiro de 2015. 

 

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

09 de Fevereiro de 2015.   

 

 

 


