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              ATA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 04 de Fevereiro de 2013 - 1º Período da 16ª Legislatura. Aos 

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

Legislativo, realizou-se a Primeira 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, agradeceu a todos os presentes,  

bem como aqueles que a acompanham pela internet e desejou aos Nobres Pares um bom 

trabalho, enfatizando que não será fácil, precisará de força e determinação. Prosseguindo, 

não havendo ata a ser deliberada, por se tratar da primeira sessão desta legislatura, 

solicitou então ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura das matérias do 

EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus respectivos despachos:  OFÍCIO  Nº 

137/12-GP do Poder Executivo, encaminhando, para conhecimento, Proposta para a 

Reforma da Estrutura Administrativa e Organizacional da Prefeitura e Criação do Plano de 

Carreira – desp.: À Secretaria para  encaminhar cópia aos Edis interessados; OFÍCIO Nº 

358-2012-ADM, do Poder Executivo,  encaminhando o BALANCETE FINANCEIRO DA 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA FREDERICO OZANAN, referente ao mês de Agosto/12 – 

desp.: Às Comissão de Finanças e Orçamento e de Obras, Serviço Público, Educação e 

Saúde;  OFÍCIO Nº 014/13 do  Poder Executivo, encaminhando o  BALANCETE 

FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESSÓPOLIS e Empenhos relativos ao 

mês de Dezembro/12, através de mídia digital – desp.: À Comissão de Finanças e 

Orçamento; PROJETO DE LEI Nº 001/13 (Dispõe sobre revisão salarial ao Pessoal da 

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

da Mesa Diretora – desp.: Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento; 

REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  001 – Informar a empresa 

responsável pelos serviços que vem sendo executados na Estrada da Petrobrás, o servidor 

municipal responsável por seu acompanhamento e fiscalização, e ainda, enviar cópia do 

contrato e outras informações à respeito da mesma, do Ver. Edney Campos dos Santos;  

003 – Cópia de todos os projetos e contratos das obras realizadas neste município, pela 

gestão anterior, do Ver. Sérgio dos Santos; 004 – Determinar as providências que se 

fizerem necessárias para o fornecimento de informações sobre eventuais contratações de 

mão de obra terceirizada ou na forma de contrato temporário para prestar serviços à 

Prefeitura Municipal de Salesópolis, fornecendo, em caso positivo, relação integral dos 

nomes dos atingidos, devidamente acompanhados dos respectivos salários, funções e local 

de exercício das funções; 005 – Determinar as providências que se fizerem necessárias 

para o fornecimento de informações sobre eventuais medidas quanto à efetiva e imediata 

implantação do plano de cargos, carreiras e salários em benefício dos funcionários públicos 

municipais de Salesópolis;  006 – Determinar as providências que se fizerem necessárias 

para o fornecimento de informações sobre eventuais medidas quanto ao transporte de 

merenda e suprimentos para as escolas da rede municipal rural de Salesópolis; 007 – 

Determinar as providências que se fizerem necessárias para o fornecimento de informações 

sobre eventuais medidas quanto ao transporte de funcionários públicos das escolas rurais 

da rede municipal de Salesópolis; 008 – Determinar as providências que se fizerem 

necessárias para o fornecimento de informações sobre eventuais alterações relacionadas 

com o sistema de transporte público de estudantes da rede municipal, no âmbito da 
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municipalidade salesopolense; 009 – Determinar as providências que se fizerem 

necessárias para o fornecimento de informações sobre quais providências foram tomadas 

ou estejam em andamento para a extinção dos desvios de função existentes dentre os 

funcionários da municipalidade salesopolense e, caso tenha sido executada alguma 

correção, que sejam informados os nomes, funções e locais para onde tenham sido 

reincorporados os atingidos, bem como, da situação trabalhista dos mesmos diante de tal 

medida;  010 – Determinar as providências que se fizerem necessárias para o fornecimento 

de informações sobre quais providências foram tomadas ou estejam em andamento para a 

concessão do benefício das cestas-básicas aos funcionários da municipalidade 

salesopolense;  011 – Determinar as providências que se fizerem necessárias para o 

fornecimento da relação integral de todas as pessoas que ocupam cargos em comissão e 

livre nomeação, com os respectivos cargos e locais de trabalho, além do período de jornada 

laboral de cada um,  se houver,  todos do Ver. Benedito Lélis Renó; e 002/13 – Solicitando 

ao Presidente da Câmara Municipal, convocar a Secretária Municipal de Meio Ambiente 

para uma reunião com os Nobres Pares, a fim de expor, orientar e esclarecer possíveis 

dúvidas no que tange à Lei Específica,  do Ver. Edney Campos dos Santos – desps.: 

Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitanto ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  001 – 

Determinar à Secretaria Municipal de Obras, adotar as providências visando o fechamento 

de um buraco que se formou em frente ao Nº 516 da Rua São Sebastião – Bairro Fartura;  

002 – Determinar às Secretarias Municipais de Obras e de Meio Ambiente, adotar as 

providências para solucionar o problema relativo à boca-de-lobo, localizada em frente ao Nº 

480 da Rua São Sebastião – Bairro Fartura, onde a água pluvial coletada, antes de seguir 

para o Córrego Fartura, devido à inexistência de canalização, passa pelo imóvel do Sr. 

Vando, ocasionando erosão, bem como arrasta grande volume de terras para o citado 

córrego, assoreando a calha natural, 003 – Tomar providências visando a implantação de 

lombada na altura do Nº 888 da Rua Braz Torraga, em frente à CAMAT, todas do Ver. 

Cristian Luiz Candelária; 004 – Adotar as providências necessárias, até mesmo judiciais, 

obrigando o proprietário do casarão, localizado na esquina das Ruas XV de Novembro e 

Pedro Rodrigues de Camargo, a proceder a sua manutenção e limpeza periódica, visto as 

suas condições precárias, em risco de cair e provocar acidentes com vítimas, bem como 

que a Administração estude a possibilidade de desapropriar tal imóvel, minimizando assim 

seus gastos com locações de imóveis para diversos setores públicos; 005 – Determinar a 

urgente reforma da ponte da Estrada do Bairro dos Buenos, bem como o patrolamento de 

todas as ruas do mesmo bairro; 006 – Agendar uma reunião com representantes da EMTU, 

responsáveis pelas vans que atendem a linha de transporte Mogi das Cruzes-Salesópolis, a 

fim de discutir os problemas relativos à superlotação e excesso de velocidade desses 

veículos de transporte coletivo; 007 – Adotar as medidas necessárias, até mesmo judiciais, 

para que todos os proprietários de imóveis urbanos, com ou sem construção, em má 

conservação, tomado de mato e causando transtornos aos vizinhos, especialmente, o do 

terreno localizado na esquina das Ruas XV de Novembro e Expedicionário Abílio dos 

Passos, procedam a imediata limpeza e sua regular manutenção; 008 – Viabilizar estudos 

junto à Secretaria Municipal de Finanças, objetivando o imediato pagamento das horas-

extras e vale alimentação (cesta-básica) devias aos servidores públicos, que ficaram 

pendentes da gestão anterior, todas do Ver. Sérgio dos Santos; 009 – Tomar providências 

visando reparos na Estrada dos Mirandas, acesso ao Mirante da Torre; 010 – Providenciar a 

implantação de luminárias mais potentes na Praça localizada em frente à EMEF Mestra 
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Henriqueta e EE Professora Olga Chakur Farah, bem como a regularização do transito 

local, autorizando somente mão única de direção dos veículos, sentido Rua XV de 

Novembro às Ruas Alferes José Luiz de Carvalho e Aleixo de Miranda; 011 – Agendar 

reunião com todos os setores municipais envolvidos, com as Polícias Civil e Militar, Poderes 

Legislativo e Judiciário, Promotoria Pública e Conselho Tutelar, a fim de discutirem, 

analisarem e determinarem ações legais e convenientes para trazer de volta a ordem e a 

segurança pública na Praça da Matriz, bem como em outros pontos que se fizerem 

necessários neste município, todas do Ver. Cristian Luiz Candelária;  012 – Para que, 

levando-se em consideração o disposto no Código Civil e outras legislações, adote medidas 

urgentes com relação aos imóveis abandonados, que vêm prejudicando toda população 

pela falta de manutenção e cuidados por parte dos seus  proprietários, aplicando, se 

possível, nos casos mais graves, o disposto nos Artigos 1275 e 1276 do Código Civil, ou 

seja “Perda de Propriedade em caso de abandono”; 013 – Interceder junto à empresa 

concessionária de energia (EDP Bandeirante), objetivando a conclusão da obra de 

implantação de rede principal e secundária na Estrada dos Cardoso, Bairro do Alegre, 

ambas do Ver. Claudinei José de Oliveira; 014 – Interceder junto à Empresa Bandeirante 

Energias do Brasil, objetivando a instalação de luminárias intercaladas no trecho da Praça 

do Peão até o KM 98 da Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura, próximo à entrada do 

sítio da Família Maia; 015 – Determinar ao Setor Municipal de Obras, o fechamento de um 

buraco existente em frente à Igreja Internacional da Graça de Deus, localizada na Rua 

Justino Cardoso de Siqueira, Nº 181 – Bairro Totozinho Cardoso; 016 – Agendar uma 

reunião com todos os Vereadores e com a empresa de Ônibus Litorânea, objetivando a 

criação de uma linha de ônibus especial, direto de Caraguatatuba até São Paulo, passando 

por Salesópolis, Biritiba Mirim e Mogi das Cruzes, todas do Ver. Benedito Lélis Renó;  017 – 

Adotar as medidas necessárias, até mesmo junto ao Poder Judiciário, para que a empresa e 

outros responsáveis pela obra das calçadas da margem do Rio Paraitinga, reparem os 

problemas que ora se apresentam, bem como faça um levantamento criterioso dessa e das 

demais obras executadas pela gestão anterior, apurando-se as falhas e cobrando dos 

responsáveis a sua correção, do Ver. Sérgio dos Santos; 018 – Determinar ao Setor de 

Trânsito (caso não exista que o crie), um levantamento minucioso da situação atual e dos 

problemas e acidentes que vêm ocorrendo, objetivando a adoção das providências cabíveis 

e legais para garantir a segurança de todos que circulam, diariamente, pela Avenida 

Professor Adhemar Bolina até o Portal da cidade, do Ver. Claudinei José de Oliveira;  019 – 

Determinar à Secretaria de Obras, adotar providências para melhoria da Rua Sebastião 

Nepomuceno da Silva, altura da propriedade do “Sr. Paulo das Ervas”, Bairro Totozinho 

Cardoso; 020 – Cobrar das empresas de transporte coletivo que atuam na linha Mogi-

Salesópolis, o cumprimento das exigências legais, no sentido de disponibilizar e cobrar o 

uso de cinto de segurança de condutores e passageiros, assim como aumentar o número de 

carros nos horários de pico, para que não transportem mais passageiros em pé, sem o 

mínimo de conforto e, especialmente, de segurança, bem como que oficie ao Comando da 

Polícia Militar Rodoviária, objetivando intensificar a fiscalização do efetivo uso de cinto de 

segurança por parte dos condutores e passageiros de vãs e ônibus intermunicipais (linha 

Mogi-Salesópolis), bem como à Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP) 

para que efetive, na Rodovia SP-88, a fiscalização dos equipamentos de segurança 

instalados, especialmente os cintos de segurança, nesses veículos, ambos da Verª. Deise 

Aparecida Corrêa Duque; 021 – Realizar um trabalho conjunto com as diversas Secretarias 
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Municipais, dentre elas a de Meio Ambiente, Agronegócios e Educação e a ARES – 

Associação de Recicladores Salesopolenses, visando a promoção de um trabalho de 

conscientização, com palestras e incentivos voltados à importância da reciclagem e 

compostagem do lixo orgânico, em todos os bairros, através das suas associações, escolas, 

igrejas, panfletos educativos, enfim, um trabalho insistente e longo até que surta efeito 

esperado, do Ver. Mário Barbosa Pinto;  022 – Estudar e fazer as adequações que se 

fizerem necessárias na Minuta do Protocolo de Intenção que anexa a esta, para a 

renovação do Contrato de Prestação de Serviços Públicos de Abastecimento de Água e de 

Esgotamento  Sanitário, a ser celebrado entre o Município e a SABESP – Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo, do Ver. Paulo Arouca Sobreira – desp.: 

Encaminhe-se, lidas no Expediente;  BALANCETES FINANCEIROS DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, referentes aos meses de Novembro e Dezembro/12 – 

desps.: À Comissão de Finanças e Orçamento; COMUNICADOS sobre a liberação de 

recursos financeiros: do Ministério da Saúde  –  no valor de R$ 4.077,09 para Pagamento 

de Programa de Assistência Farmacêutica Básica – competência Novembro/2012; no valor 

de R$ 20.875,00 para Pagamento de Serviços de Atendimento Móvel as Urgências – SAMU 

192 – competência Novembro/2012; no valor de R$ 108.445,95 para Pagamento de Teto 

Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – competência 

Dezembro/12;  no valor de R$ 6.817,39 para Pagamento de Incentivo de Qualificação das 

Ações de Dengue – competência Dezembro/12;  no valor de R$ 1.096,14 para Pagamento 

de Piso Estratégico – Gerenciamento de Risco de VS – competência Setembro/12; no valor 

de R$ 2.400,00 para Pagamento de Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária – 

competência Setembro/12;  no valor de R$ 5.012,85 para Pagamento de Piso Fixo de 

Vigilância e Promoção da Saúde PFVPS – competência Dezembro/12; no valor de R$ 

3.000,00 para Pagamento de Repasse para Estruturação Tecnológica da Vigilância em 

Saúde – competência Dezembro/12; no valor de R$ 30.156,83 para Pagamento de PAB 

FIXO – competência Dezembro/12; no valor de R$ 4.077,09 para o Pagamento de Programa 

de Assistência Farmacêutica Básica – competência Dezembro/12; e no valor de R$ 

35.700,00 para o Pagamento de Programa da Requalificação de UBS – Ampliação – 

competência Janeiro/13;  do Ministério da Educação – no valor de R$ 63.016,11 referente à 

11ª Quota do FNDE - competência Dezembro/2012; e nos valores de R$ 714,00 para 

Alimentação Escolar–EJA;  de R$ 4.866,00 para Alimentação Escolar-Ensino Médio; de R$ 

2.140,00 para Alimentação Escolar-Creche, de R$ 16.050,00 para Alimentação Escolar-

Ensino Fundamental, no valor de R$ 3.690,00 para Alimentação Escolar-Pré-Escola, de R$ 

4.057,60 e de R$ 13.587,30 ambos referentes a 9ª Parcela do PNATE – todos competência 

Novembro/12; da Câmara dos Deputados –  no valor de R$ 302.118,00 referente a 

Recursos do Orçamento da União pagos aos Municípios, em Novembro/2011;  da Caixa 

Econômica Federal – no valor de R$ 48.750,00 para o Programa Turismo Social no Brasil, 

que tem por objetivo reurbanização e revitalização do Centro Histórico (Calçadão da Rua 

XV de Novembro) –  desps.:  Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, o Sr. 

Presidente concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos.  O VER. SÉRGIO DOS SANTOS 

iniciou agradecendo a Deus, a oportunidade de retornar a esta Casa de Leis, na condição 

de Vereador; saudou todos os presentes, desejando boas vindas ao novo Comandante do 

Destacamento de Polícia Militar do Estado de São Paulo – 2º Tenente Dirceu, colocando-se 

à sua disposição. Também registrou a presença do Sr. Monteiro – Subprefeito do Distrito do 

Remédio, do Vice-prefeito Municipal – Sr. Vanderlon Oliveira Gomes, do ex-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 1ª Sessão Ordinária, realizada em 04 de Fevereiro de 2013                                           FL. 5 

 

 
 

Municipal Quico. Ato contínuo,  justificou sua Indicação Nº 04, expondo fotos comprovando 

o abandono e a precariedade do casarão localizado na esquina das Ruas XV de Novembro 

e Pedro Rodrigues de Camargo, alertando sobre os riscos de acidentes e registrando ainda 

sua sugestão de desapropriação do imóvel. Também justificou sua Indicação Nº 17, 

expondo fotos  dos problemas apresentados na obra das calçadas da margem do Rio 

Paraitinga, cujo valor aproximado é de um milhão de reais, esperando que a empresa 

responsável refaça o serviço e, caso contrário, no prazo de trinta dias,  enviará o caso ao 

Ministério Público, cumprindo a função fiscalizadora de Vereador. Em seguida,  justificou e 

expôs fotos da sua Indicação Nº 07, esperando que o Sr. Prefeito Municipal notifique os 

proprietários para procederem a devida limpeza, especialmente, por tratar-se da área 

central, alertando ainda que, conforme legislação, terreno abandonado pode gerar até a 

perda de propriedade. Reportando-se à sua Indicação Nº 05, esclareceu tratar-se da “ponte 

do Zé Cândido”, cuja obra é pequena, mas deve ser atendida de  imediato em benefício dos 

inúmeros moradores do bairro. Justificou seu Requerimento Nº 03, dizendo que, em posse 

dos documentos, poderá fiscalizar melhor, juntamente com os membros da Comissão de 

Obras desta Casa de Leis. Acrescentou que as obras da gestão anterior não foram 

fiscalizadas, parecendo tratar-se de acordo com as empreiteiras responsáveis. Disse que se 

candidatou e colocou-se à disposição do povo, deixando claro que ele não tem 

compromisso com empreiteiras ou com empresários do transporte, apenas com aqueles que 

o elegeu, para os quais batalhará e realizará um bom trabalho. Por fim, falou que,  

atendendo denúncia de usuários das vans, apresentou a Indicação Nº 06, expondo os 

problemas relativos à superlotação, alta velocidade e utilização de celular pelos motoristas 

enquanto dirigem, a fim de que os responsáveis tomem medidas que evitem uma tragédia. 

O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA desejou sucesso aos Nobres Pares e ao Chefe do 

Poder Executivo, para o qual trabalhou e apoiou na campanha eleitoral por acreditar que 

poderá tirar Salesópolis do atual marasmo. Em nome do Vice-Prefeito – Sr. Vanderlon 

Oliveira Gomes,  saudou todos os presentes, funcionários públicos, Secretário Municipais e 

Subprefeito do Distrito dos Remédios. Dirigindo-se ao 2º Tenente Dirceu - novo 

Comandante da Polícia Militar, disse-lhe que poderá contar com esta Casa de Leis para 

amenizar os problemas deste Município.  Declarou seu apoio aos trabalhos apresentados, 

lembrando que, muitos deles, já foram apresentados por outros Vereadores em mandatos 

anteriores, ressaltando que o agravamento dos problemas se deu pela falta de 

planejamento das Administrações,  daí sua insistência nesta importante medida. Em 

seguida, referiu-se ao Balancete Financeiro da Santa Casa local que, por sua 

complexidade, deveria ser apresentado nesta Casa de Leis acompanhado de Parecer da 

Secretaria Municipal de Saúde, além de afixá-lo em quadro da própria Santa Casa para 

conhecimento de todos, acerca das suas receitas e despesas. Acrescentou que, ao trocar a 

gestão, constata-se apenas o crescimento da dívida daquela entidade, sem solução final 

que possibilite uma nova forma de administrá-la que substitua a atual forma arcaica, 

consequente de administradores sem experiência. Referindo-se ao OFÍCIO  Nº 137/12-GP 

do Poder Executivo, da gestão anterior, encaminhando Proposta para a Reforma da 

Estrutura Administrativa e Organizacional da Prefeitura e Criação do Plano de Carreira, 

lamentou que, embora a então gestão tivesse quatro anos para apresenta-lo, o protocolou 

no dia vinte e um de dezembro, questionando se referido documento foi discutido com o 

Sindicato da categoria ou com os próprios funcionários,  ou se seria um enlatado para 

demonstrar ter feito um favor aos interessados. Disse que tudo isso causou os problemas 
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atuais, em que uns funcionários foram promovidos demais, uns menos, e outros nunca 

foram promovidos, surgindo assim muitos chefes de setores ou de seções, sem o respectivo 

setor ou seção para chefiarem, estourando a Folha de Pagamento. Concluiu enfatizando a 

necessidade de discutir a legislação para definir e aplicar uma nova proposta, 

considerando-se as atuais dificuldades financeiras, e a necessidade de discutir com os 

interessados para melhor atendê-los. Ato contínuo,  justificou sua Indicação Nº 18, dizendo  

que, apenas continuar solicitando diversas lombadas, como todos os Vereadores têm feito,  

não resolve os problemas do município,  além de aumentar custos construindo e destruindo-

as. Concluiu enfatizando a necessidade de diversas medidas, além das lombadas, seja 

colocação de placas ou outras, mas será necessário avaliar a questão do trânsito, 

designando um dos chefes de setor ou de seção e capacitá-lo para responder pelo Setor de  

Trânsito, juntamente com as Polícias Militar e Civil, dentre outros órgãos estaduais e 

regionais. Prosseguindo, justificou sua Indicação Nº 13, lembrando que referida obra foi 

atendida parcialmente, ficando pendente a rede secundária que já estava prevista e 

autorizada. Por fim, justificou sua Indicação Nº 12, ressaltando a necessidade de aplicar 

uma regra para todos os casos, evitando sérios acidentes, como por exemplo,  a queda de 

uma telha ou parte do casarão da Rua XV de Novembro, citado pelo Nobre Colega Sérgio, 

especialmente, tendo em vista que o Carnaval 2013 acontecerá nos seus arredores, 

expondo todos os foliões à risco. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO também saudou todos 

os presentes, destacando a presença do 2º Tenente Dirceu e do ex-Prefeito Municipal 

Quico e daqueles que acompanham a sessão pela internet. Justificou sua Indicação Nº 21, 

lembrando que, desde o ano passado, vem tentando realizar um trabalho acerca da coleta e 

compostagem de lixo, bem como reciclagem de produtos, esperando seja retomado o 

trabalho de conscientização para solucionar o grave problema do lixo que tanto afetou a 

cidade no ano passado. Reportando-se ao Requerimento Nº 02, do Nobre Par Edney, disse 

que a Lei Específica é um sonho e só deixará de ser, caso sejam tomadas reais 

providências, enfatizando que a cidade está amarrada sem a sua efetivação. Acrescentou 

ainda que a minuta desta lei está parada no Sub-Comitê de Bacias do Alto Tietê, daí a 

importância da união das Câmaras Municipais da região para sua aprovação, sem a qual, 

não se pode construir em muitos terrenos e várias casas continuarão embargadas, 

lembrando ainda a situação da propriedade do “Totonho”, que se arrasta desde 2004, o 

qual não pode montar um ponto comercial junto da sua residência. Por fim, declarou seu 

total apoio a esta proposição, certo de que os Vereadores, junto da Secretária Municipal de 

Ambiente, tomarão providências e cobrarão o apoio dos Deputados Estaduais e Federais, a 

fim de regularizar a situação desta cidade.  VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA também 

agradeceu a presença de todos na pessoa do seu filho Richard e iniciou justificando 

oralmente sua Indicação Nº 01, esclarecendo que já havia conversado com o Sr. Prefeito 

Municipal sobre o problema, portanto, antes mesmo do envio desta proposição, já foi 

resolvido, registrando assim seus agradecimentos. Quanto à Indicação Nº 02, lembrou que 

o problema é antigo, já citado em gestões anteriores, mas, até o momento, sem solução, 

portanto espera atenção especial do Sr. Prefeito Municipal e da Secretária Municipal de 

Meio Ambiente – Solange Wuo, para a solução do problema que afeta o Sr. Vando e demais 

moradores vizinhos.  Justificando sua Indicação Nº 03, disse que, muito embora concorde 

com o Nobre Par Claudinei, o qual registrou que as lombadas não resolvem diversos 

problemas de trânsito, acredita que, para o local citado na proposição, será uma alternativa 

para evitar acidente, pois os motoristas estão desviando o trânsito para a Rua Braz Torraga, 
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fugindo das que foram construídas na Avenida Professor Adhemar Bolina. Disse que 

apresentou a Indicação Nº 09, atendendo os moradores que reclamam das enormes valetas 

abertas, que colocam em risco tanto pedestres quanto veículos pequenos e caminhões 

carregados, lembrando que referida via serve de acesso também aos Bairros do Ribeirão do 

Pote, Barro Amarelo, Soarada e Estrada Velha da represa. Lembrou que,  além de outros 

sitiantes, o Sr. Higor, proprietário da Cabanha Rust e criador de ovelhas, recebe inúmeros 

turistas e leva o nome desta cidade para todo Brasil nas exposições agropecuária das quais 

participa.  Concluindo, reconheceu as dificuldades financeiras e materiais enfrentadas pela 

Prefeitura Municipal,  contudo, ressaltou a necessidade de solucionar o problema para 

melhor atender moradores,  turistas e até as emergências, relatando que, há um mês, a 

própria ambulância do SAMU caiu em uma das valetas, deixando de socorrer a vítima para 

a qual fazia o trajeto. Também justificou sua Indicação Nº 10, acrescentando que a 

escuridão do local favorece a concentração de usuários de entorpecentes, portanto, devido 

ao início das aulas, espera que a solução seja priorizada, bem como e pelo mesmo motivo, 

espera também sejam colocadas placas de sinalização acerca da definição de mão única da 

Avenida Antonio Paulino de Miranda. Por fim, destacou sua Indicação Nº 11, enfatizando 

que há frequentadores da Praça da Matriz desrespeitando famílias, com som muito alto nos 

veículos, e que a praça deve ser de todos. Enfatizou que não estava criticando os 

adolescentes, apenas quer garantir o direito de todos que querem frequentar a praça sem 

constrangimentos. Citou como exemplo as dificuldades enfrentadas pelas ambulâncias do 

SAMU que, ao descer da Santa Casa,  deparam-se com a rua fechada por pessoas que a 

transformam em palco de dança e uso de bebida alcoólica. Disse que as reclamações são 

crescentes, motivando-o a apresentar esta proposição e, dirigindo-se ao novo Comandante 

da Polícia Militar local – Tenente Dirceu, agradeceu sua presença nesta sessão, esperando 

que a reunião contribua para retomar a tranquilidade na Praça da Matriz. Informou ainda 

que, em breve, encaminhará anteprojeto de lei proibindo o uso de narguilé na referida 

praça, haja vista ter constatado, até crianças de dez anos, fazendo uso deste tipo de cigarro 

que, conforme divulgado na mídia,  já causou mortes. Enfatizou que também se empenhará 

na proibição de venda de bebida em garrafas naquele espaço público, evitando graves 

acidentes como os já ocorridos. Por fim, enfatizou que as medidas não cabem apenas à 

Polícia, dependem de um conjunto de medidas, baseadas em leis, que demonstrarão que há 

pessoas interessadas no bem estar de todos, registrando aos jovens que não está apenas 

criticando, pois, também se empenhará junto à Diretoria Municipal de Cultura, para 

implantação de uma programação de eventos na praça, incluindo apresentações de Grupos 

de Hip Hop e Pagode entre outros. A VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE 

cumprimentou o Vice-Prefeito Municipal – Sr. Vanderlon Oliveira Gomes e, em nome do Sr. 

Paulo Monteiro – Subprefeito do Distrito dos Remédios, cumprimentou todos os funcionários 

da Prefeitura Municipal e desejou boas vindas ao Tenente Dirceu – Comandante do 

Destacamento de Polícia Militar local. Ato contínuo,  justificou sua Indicação Nº 19, 

enfatizando que, com as chuvas recentes, a situação está se agravando, motivo pelo qual 

espera o atendimento com urgência. Reportando-se à sua Indicação Nº 20, disse que a 

apresentou porque, quando das reuniões realizadas com representantes da Empresa Júlio 

Simões, nesta Casa de Leis, eles fizeram uma “lavagem cerebral”, garantindo solução aos 

problemas apresentados, mas, nada resolveram. Leu na íntegra sua justificativa e,  

terminada a leitura, disse que, várias vezes, usou a tribuna para expor os mesmos 

problemas, considerando um descaso com os usuários. Citou que, na data desta sessão, o 
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ônibus das cinco horas e quarenta e cinco minutos já saiu lotado, o próximo, do horário das 

cinco e cinquenta não apareceu, portanto, para o próximo horário,  o ponto de ônibus da 

Praça do Cavalo já contava com mais de vinte pessoas, apesar da chuva, e assim, antes de 

chegar ao ponto da antiga Rodoviária, já estava superlotado. Relatou que,  alguns usuários 

lhe contaram que chegaram atrasado ao trabalho, na escola, e até mesmo nas suas 

consultas médicas. Por fim, disse esperar que, quando da próxima reunião com aqueles 

representantes, também participem usuários e técnicos no assunto de transporte coletivo 

para discutir à altura, evitando que, novamente, os problemas não sejam resolvidos, 

persistindo tal descaso em prejuízo dos usuários deste e dos municípios vizinhos.  O VER. 

BENEDITO LÉLIS RENÓ saudou os Nobres Pares, o Assessor Parlamentar da Deputada 

Federal Janete Pietá – Sr. Reginaldo, Sr. Expedito – membro do PT, Srs. Antonio e Jairo – 

membros do Sindicato dos Servidores, vice-Prefeito – Sr. Vanderlon, Ten. PM Dirceu, Sr. 

Joaquim dos Produtos de limpeza, Subprefeito do Distrito dos Remédios, “Toninho do Tó” e 

demais presentes.  Ato contínuo, disse que, depois de doze anos,  volta a esta Casa de Leis 

na condição de Vereador e constata pouca mudança nos problemas, pois se discute quase 

os mesmos daquele tempo, embora reconheça interesse maior de todos os Nobres Pares, 

independente de questões partidárias, esperando que estas não se transformem em 

questões pessoais. Prosseguiu referindo-se ao transporte coletivo, lembrando que a 

Rodoviária Municipal foi fechada pelo atual Prefeito Municipal – Engº. Benedito Rafael da 

Silva, na sua gestão anterior, portanto, tem agora a oportunidade de consertar o erro 

cometido. Também concordou com a Nobre Colega Deise, que atribuiu a situação atual ao 

desrespeito com os usuários,  acrescentando que apresentou a Indicação Nº 16 que 

contribuirá para melhoria do transporte intermunicipal e concorrerá com a Empresa Júlio 

Simões, única concessionária, acabando com o monopólio. Lembrou ainda que,  em 

gestões anteriores, também contribuiu para acabar com o cartel no transporte coletivo, 

tirando a Empresa Santa Maria Viação que era mantida em troca de benefícios a políticos. 

Disse que apresentou alguns requerimentos porque já viu Prefeito governando com Decreto 

de Lei e Portaria, mas, com boatos ainda não tinha visto, contudo, é o que vem ocorrendo 

na atual administração, haja vista os boatos da realização ou não do Carnaval, de demissão 

de funcionários, entre outros que os Vereadores não são chamados para tomar 

conhecimento. Diante dos boatos, apresentou Requerimentos solicitando informações 

quanto ao Plano de Cargos e Salários (005), transporte de professores (007) e merenda 

para as escolas rurais (006), transporte de estudantes (008), pagamento das cestas-básicas 

atrasadas (010), entre outras. Em seguida, agradeceu os Senhores Renato e Antoni ldes, 

ambos do Setor de Obras, que prontamente atenderam alguns dos pedidos antes mesmo 

desta sessão. Elogiou a manifestação do Nobre Colega Sérgio, destacando a questão do 

casarão, localizado na esquina das Ruas XV de Novembro e Pedro Rodrigues de Camargo, 

enfatizando a grande responsabilidade dos organizadores do Carnaval/2013 em colocar 

som naquelas proximidades. Por fim,  referiu-se ao acidente gravíssimo ocorrido no Estado 

do Rio Grande do Sul (na Boate Kiss,  município de Santa Maria,  onde aconteceu um 

incêndio, na madrugada do dia vinte e sete de janeiro/13, vitimando fatalmente mais de 

duzentos e trinta pessoas, além de outras com graves queimaduras), enfatizando a 

importância de oficiar o Corpo de Bombeiros para vistoriar diversos prédios desta cidade, 

principalmente os públicos,  evitando tragédia de igual proporção. A VERª. SANDRA 

REGINA DE ASSIS saudou os presentes e, não desmerecendo os homens, declarou-se 

feliz em ver muitas mulheres no plenário, acrescentando que homens e mulheres se 
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completam. Também agradeceu a presença do vice-Prefeito – Sr. Vanderlon, do Subprefeito 

do Distrito dos Remédios – “Mineiro” e do seu marido. Declarou seu apoio às manifestações 

que lhe precederam e, reportando-se ao Plano de Carreira, esclareceu que, pela falta de 

pré-requisitos para promoção de funcionários, os Prefeitos deste município as concediam 

no objetivo de melhorar os salários dos funcionários, que sempre foram considerados 

abaixo do mercado. Passados dez anos, aproximadamente, acumularam-se vários Chefes 

de Seções, de Setores ou de Serviços, mas, não há merendeiras ou serventes, cujos 

salários se mantiveram baixo. Acrescentou ainda que, para esta prática, foi utilizada muita 

política, ou seja, a concessão de promoção se deu atendendo pedido de um, porque o 

funcionário era próximo do Prefeito Municipal ou por indicação de algum Vereador, mas, o 

assunto deve ser resolvido. Enfatizou que, mais do que salários, há outros fatores a 

resolver, pois, toda vez que um novo Prefeito assume, os funcionários ficam com medo de 

serem transferidos ou perseguidos, o que acabaria com a implantação do Plano de Carreira. 

Disse que verificou a proposta apresentada e nem a considerou tão ruim em termos de 

salário, citou alguns exemplos, dentre eles, o caso de uma merendeira que, após vinte anos 

de serviço, contará com um salário razoável e, em contrapartida, um Chefe de Seção 

manterá o salário, pois aquele terá acréscimos pelo tempo de serviço. Ressaltou ainda que, 

o Plano de Carreira deverá ficar protegido e não à mercê das decisões e transferência de 

cada novo Prefeito. Concluiu lembrando que a Prefeitura Municipal investe no funcionário, 

pagando cinquenta por cento do seu Curso Universitário, portanto, ele não pode ficar refém 

da decisão de qualquer pessoa que assuma o cargo de Prefeito Municipal, ou seja, é 

necessário uma medida que proteja o funcionário e ao mesmo tempo o mantenha motivado 

para trabalhar. Comentou que verificou a planilha constante no Balancete Financeiro da 

Santa Casa local, enfatizando que não viu contabilidade, apenas a reunião de recibos, 

portanto, concordou com o Nobre Colega Claudinei que solicitou o envio de parecer técnico-

contábil, possibilitando aos Vereadores, verificarem os gastos, considerando alguns 

absurdos. Reportando-se às proposições e manifestações acerca dos imóveis 

abandonados, disse que conversou com o Promotor Público, quem falou que bastam 

medidas simples para evitar que traficantes utilizem estes para esconder drogas, o que já 

vêm ocorrendo, além da falta de luminárias que,  associado a este fator, favorece os 

traficantes. Declarou seu apoio ao Nobre Par Mário,  sobre a importância da reciclagem de 

produtos para também solucionar os problemas enfrentados em diversas cidades com a 

destinação do lixo, lembrando que a solução afetará também o meio ambiente e o turismo. 

Reportou-se à proposição e manifestação do Nobre Colega Cristian, sobre a Estrada dos 

Mirandas, informando que utilizou-se daquela via,  no final de semana, constatando que a 

Prefeitura Municipal já realizou serviço no local, dadas as boas condições. Por fim, lembrou 

que os problemas relativos ao atraso no pagamento de horas-extras e cestas-básicas, foram 

causados pela Administração anterior, informando que, no tocante às horas-extras, o 

Prefeito Rafael está adotando medidas para que não sejam realizadas diante da falta de 

recursos para pagamento.  O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS também cumprimentou 

os Nobres Pares, o vice-Prefeito Municipal – Sr. Vanderlon, o Subprefeito do Distrito dos 

Remédios – Sr. Monteiro, o Ten. PM Dirceu, a quem deu boas vindas ao Comando local da 

Polícia Militar, as demais autoridades e membros de entidades constituídas na pessoa do 

Sr. Ademir – Presidente da Associação de Bairro Ribeirão do Pote, demais munícipes 

presentes e os que acompanham esta sessão pela internet. Justificou oralmente seu 

Requerimento Nº 01, esclarecendo que a obra iniciou na gestão atual, contudo, visitando-a, 
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percebeu que a instalação de canaletas não está sendo sequencial, que segundo 

moradores dos arredores, não se constata fiscalização pela Prefeitura Municipal, bem como 

verificou material depositado na beira da estrada, tudo isso ainda deixa dúvida se foi 

concluída a obra, motivando o envio desta proposição. Também justificou seu Requerimento 

Nº 02, enfatizando a importância da Lei Específica, conforme já mencionado pelo Nobre 

Colega Mário, pois, conhecendo melhor,  os Vereadores poderão melhor informar os 

munícipes e solicitar apoio dos Deputados Estaduais para que seja aprovado o que for 

melhor para a região e para esta cidade.  Acrescentou que referida lei favorecerá a 

regularização fundiária do município e esta possibilitará levar saneamento, energia e 

demais benfeitorias para todos os bairros, atualmente travados pelas leis ambientais. 

Finalizando, reportou-se à Indicação Nº 09 do Nobre Par Cristian, no dia quatro de janeiro, 

oficiou ao Sr. Prefeito Municipal solicitando melhorias na continuação da Rua Frederico 

Ozanan e, passando pelo local, também no final de semana, constatou que o serviço foi 

realizado até o “sítio do Carlinhos”, melhorando as condições de tráfego que,  espera,  

sejam mantidas.  O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA também registrou a presença do 

vice-Prefeito – Sr. Vanderlon, do Subprefeito do Distrito dos Remédios – Sr. Monteiro, e do 

ex-Prefeito Municipal – “Sr. Quico”, saudando os demais munícipes e os que assistem a 

esta sessão pela internet. Justificou oralmente sua Indicação Nº 22, dizendo que o contrato 

entre este município e a Sabesp, embora de grande importância para Salesópolis, está 

vencido, apesar das reuniões já realizadas com representantes daquela empresa que 

ficaram de retornar. Lembrou que a mesma minuta anexa a esta proposição foi 

encaminhada ao então Prefeito Adilson, do qual não recebeu resposta, portanto, a 

encaminha agora ao Prefeito Rafael.  Acrescentou que esta minuta propõe um percentual a 

receber daquela empresa em favor deste município,  pelo fornecimento de água, haja vista 

que, atualmente, Salesópolis não tem qualquer benefício pelo fornecimento. Comentou que, 

no ano anterior, visitou diversas Câmaras Municipais,  cujos municípios tiveram seus 

contratos renovados com a Sabesp, tais como Pindamonhangaba, Taubaté e Caçapava, os 

quais chegaram a beneficiar as Prefeituras em oitenta e até cento e cinquenta milhões, com 

pagamentos divididos nos quatro anos de mandato para investimento no próprio município. 

Ressaltou que Salesópolis sofre com a baixa arrecadação, portanto, se há algo a arrecadar 

não há que demorar em conseguir, esperando que o Sr. Prefeito Municipal se empenhe e 

conte com o apoio desta Casa de Leis. Disse ainda que tal arrecadação equivalerá a duas 

empresas de grande arrecadação mensal, motivo pelo qual já solicitou ao Dr. Gondim – 

Deputado Estadual,  acionar a Presidente da Sabesp – Sra. Dilma, agendando reunião para 

firmar o contrato. Acrescentou ainda que, enquanto captadora de águas,  a Sabesp terá 

corresponsabilidade na solução do problema da passagem do Aterrado, já que dispõe de 

potencial, maquinário e demais estruturas para resolver definitivamente o problema, 

evitando mais um “quebra-galho”, à exemplo do que já realizou os Governos dos Estados de 

São Paulo, Minas e da Região Nordeste em áreas de transposições. Disse que vem se 

empenhando neste caso, junto com outros Vereadores, desde o ano passado, cumprindo 

com sua parte, e agora oficia ao atual Prefeito, quem já lhe informou que esteve em duas 

reuniões naquela empresa, levantando situações acerca do contrato, e espera contar com o 

apoio de todos os membros desta Casa de Leis.  Em aparte, o Ver. Edney Campos dos 

Santos complementou que, há duas semanas, o Prefeito Rafael foi visitado por dois 

gerentes do Escritório Regional da Sabesp, bem como será agendada reunião entre os 

Vereadores e o Superintendente da Unidade Leste daquela companhia, para discutir o novo 
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contrato. Retomando, o ORADOR informou que referido Superintendente já esteve nesta 

Casa de Leis, por umas três vezes, contudo, ressaltou que há uma grande distância entre 

reunir-se para conversar e reunir-se para resolver, acreditando que a primeira já foi feita, 

resta à segunda, com participação popular, para a decisão sobre o contrato e os benefícios 

à população, melhoria no serviço, extensão do atendimento para preservação dos 

mananciais. Enfatizou que Salesópolis preserva os mananciais e deve cobrar dos 

beneficiados por esta preservação, para que também retribuam. Em aparte, o Ver. 

Claudinei José de Oliveira lembrou que, quando da reunião realizada com representantes 

da Sabesp, eles queriam que, num prazo de quinze dias, esta Casa de Leis aprovasse a 

minuta, quando os Vereadores propuseram a realização de uma Audiência Pública, 

possibilitando à população apontar onde aplicar os benefícios, haja vista que, naquela 

ocasião, o então Prefeito Municipal propôs a aplicação de parte do recurso no plantio de 

Cambuci no Pinheirinho e os Vereadores presentes não concordaram, por isso, não houve 

consenso e foi proposta a citada Audiência Pública. Retomando, o ORADOR disse que 

Salesópolis, por ter maior parte de sua área preservada como manancial, na condição de 

produtora da água que a Sabesp capta e vende para outros municípios da região, sem 

qualquer compensação financeira pelo fornecimento, é justo e necessário,  passe a receber 

o que lhe é devido pela sua condição de detentora e preservadora dos mananciais. 

Enfatizou a importância de retomar as conversas, fazendo com que a Sabesp entenda que 

nada será definido sobre o que ela quer, mas sobre o que tem que pagar para o município, 

beneficiando a população que não pode mais ficar à mercê daquela empresa. Concluiu 

lembrando que o contrato deste Município com a Sabesp tinha duração de trinta anos e  já 

se passaram mais quatro anos, portanto, está vencido e do jeito que eles querem, e isso 

não pode persistir, ao contrário, eles devem ser chamados “a dançar conforme a música 

tocada por este município”.  O VER. PAULO ROBERTO DE FARIA saudou todos os 

presentes, destacando o Presidente, Secretários e demais Nobres Vereadores, bem como 

agradeceu a presença do Subprefeito do Distrito dos Remédios – Sr. Monteiro, vice-Prefeito 

Municipal – Sr. Vanderlon, Tenente Dirceu, da Polícia Militar, demais munícipes e 

internautas. Ato contínuo, disse que os problemas expostos pelos Nobres Pares não são 

diferentes dos que ocorrem no Distrito dos Remédios, como ônibus lotados que geram 

inúmeras reclamações, além das estradas em má situação que comprometerá o transporte 

escolar, portanto, espera medidas urgentes. Enfatizou ainda que, para o Distrito, é muito 

importante a retomada da Patrulha Agrícola, a fim de atender os mais de sessenta 

produtores de hortaliças que, atualmente, pagam oitenta reais pela hora do trator particular, 

quase inviabilizando tal produção. Lembrou que referida patrulha foi implantada na gestão 

anterior do atual Prefeito Rafael, motivo pelo qual espera sua retomada e, finalizou 

declarando seu apoio aos problemas expostos, reiterando que são iguais aos enfrentados 

pelos moradores do Distrito dos Remédios.  Passando a presidência ao Vice-Presidente - 

Ver. Cristian Luiz Candelária, o VER. FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA 

agradeceu a presença do seu pai – ex-Prefeito “Quico”, do atual vice-Prefeito – Sr. 

Vanderlon, dos funcionários da Prefeitura Municipal e dos demais munícipes presentes. 

Declarou seu apoio às proposições apresentadas pelos Nobres Pares que representam o 

povo de Salesópolis. Referindo-se às manifestações em que foram citadas as obras 

realizadas na gestão passada, disse que os gastos foram absurdos, como por exemplo a 

realizada em frente à EMEF Mestra Henriqueta, no valor aproximado de um milhão de reais, 

e a reforma da Praça da Matriz, no mesmo valor, como outras superfaturadas. Lamentou 
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tais despesas que já foram pagas, muito embora reconheceu que os Vereadores daquela 

gestão cumpriram com seus papéis, inclusive denunciando e, se não chegou a nenhuma 

conclusão não lhe caberia julgar por não integrar o grupo. Apoiou o autor da proposição 

(Requerimento Nº 06, do Ver. Sérgio dos Santos) e, caso o superfaturamento seja 

comprovado, deve ser denunciado junto ao Ministério Público. Com relação ao transporte 

coletivo realizado pela Empresa Júlio Simões (Indicação Nº 06, do mesmo autor), disse que 

pode falar como usuário diário e conhecedor da situação. Considerou ridícula a situação de  

uma pessoa ter que sair do Bairro Totozinho Cardoso e caminhar até a Praça do Cavalo 

para tomar o ônibus, tanto que, em visita na empresa, na companhia do vice-Prefeito – Sr. 

Vanderlon, reclamou desta situação e o funcionário que os atendeu respondeu que estava 

tudo certo, quando o desafiou a comprovar o que dizia, convidando-o a tomarem juntos o 

ônibus em qualquer horário. Na oportunidade, ficou certo de agendar uma reunião com 

representantes daquela empresa, nesta Casa de Leis, cuja data ainda será definida e a 

pauta visará minimizar a situação enfrentada pelos usuários. Disse que a porta de 

acessibilidade dos ônibus não abrem e, sendo questionados, os motoristas e cobradores 

alegam ordem da empresa, enfatizando que nenhum passageiro viaja de graça, portanto, a 

empresa deveria aumentar o número de carros, haja vista que, se colocar dois ônibus em 

cada horário do período da manhã, em que os usuários são estudantes e trabalhadores, 

ambos lotarão. Comentou também que o representante da Empresa Júlio Simões lhe disse 

haver uma rixa entre sua empresa e as vans da EMTU – Empresa Metropolitana de 

Transportes Urbanos, quando o orador lhe sugeriu tirar as vans de circulação e aumentar o 

número de ônibus, ou aumentar o número de vans, para que a população tenha transporte 

mais digno. Garantiu a todos os presentes que sempre se empenhará junto à Empresa Júlio 

Simões, pois não tem qualquer ligação com aquela empresa, senão biuscar a melhoria do 

transporte coletivo. Referindo-se aos boatos sobre demissões e transferências de 

funcionários, informou que, em reunião na manhã desta sessão, entre os Vereadores e o Sr. 

Prefeito Municipal, apoiaram que a decisão não pode ser individual, pois recebeu 

reclamação de diversos funcionários de que havendo dois funcionários em iguais condições 

de transferência num mesmo setor, um voltará para o setor de origem e outro não, portanto, 

sugeriu, caso tal medida seja adotada, envolver todos os transferidos, sem privilégios. 

Acrescentou ainda que, futuramente, se o funcionário merecer uma promoção, que seja 

promovido, mas, que não exista funcionários, como o exemplo dado naquela reunião, 

recebendo quatro promoções dentro de um ano, enquanto os demais do mesmo setor não 

foram promovidos. Referindo-se à Santa Casa local, informou que a dívida está em torno de 

quatro milhões de reais e deve ser paga, contudo, esclareceu que aquela entidade não 

pode receber nenhum valor através de emenda parlamentar devido à inadimplência com o 

INSS,  FGTS e fornecedores. Enfatizou ainda que a Santa Casa foi inchada de funcionários, 

contudo, faltam médicos, lembrando que, em campanha política, garantiram que os médicos 

tinham voltado a atender e isso não ocorreu, o que acredita afetou o resultado das eleições. 

Registrou a importância de manter o atendimento básico, sugerindo a permanência de dois 

Médicos Clínicos Gerais e um Pediatra e, embora seja pouco, até acertar a situação, é o 

necessário. Acrescentou ainda que, embora tenha que demitir funcionários, é uma medida 

necessária para evitar que a situação atual se arraste. Informou que foi conquistada uma 

verba para construção de um novo prédio para Pronto Atendimento, contudo, a 

documentação ainda está sendo revista. O orador garantiu que cobrará pelo bom 

atendimento da Santa Casa local, pois tem experiência e conhece bem a área de saúde, 
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portanto, sabe que dá para melhorar muita coisa. Retomando a presidência e 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. SÉRGIO DOS SANTOS iniciou 

dizendo que proporá aumento do tempo para manifestação do Vereador na fase do 

Expediente, haja vista que deixou de comentar matérias suas nesta sessão devido à falta de 

tempo. Ao contrário do orador que o antecedeu, disse que não tem experiência em obras, 

não é “expert” no assunto, mas, para assumir sua função fiscalizadora, procura quem 

entende do assunto para obter orientações. Registrou que,  no caso de obras, tem 

procurado e recebido orientação do Sr. Antonio Gomes (pedreiro conhecido da cidade) e, 

avaliando os problemas apresentados na obra em frente à EMEF Mestra Henriqueta e EE 

Professora Olga Chakur Farah, disse que enviou ofício ao Sr. Prefeito Municipal,  

solicitando informações, contudo, ainda não recebeu a resposta e, se necessário, fará o 

mesmo pedido através de requerimento que, não sendo respondido, poderá gerar processo 

de cassação de mandato. Expondo fotos desta obra no telão, lembrou que, desde seu 

início, tem notado problemas, motivo pelo qual levou profissionais do ramo para avaliá-la, 

confirmando que, além de malfeita, foi superfaturada. Dirigindo-se ao Sr. Presidente, 

solicitou cobrar do Sr. Prefeito Municipal o envio,  a esta Casa de Leis, de todos os 

documentos pertinentes, a fim de discutir com a população e evitar que pensem que foram 

aprovadas por esta Casa de Leis, pois foram dois milhões de reais em uma obra 

desnecessária que, acredita ser resultantes de conchavos políticos. Enfatizou que, com o 

mesmo recurso, poderia ter construído casas populares ou realizar outras benfeitorias à 

população, daí a necessidade dos Vereadores participarem mais ativamente das decisões. 

Citou também as obras da Praça da Matriz, também no valor de quase um milhão de reais, 

do Cemitério, no valor de quatrocentos mil reais, das calçadas da Avenida Professor 

Adhemar Bolina, no valor de quase um milhão de reais, questionando para onde está indo 

todo este dinheiro. Reclamou o fato de todos os Prefeitos anteriores terem realizado obras 

de reforma na Praça da Matriz, questionando porque, ao invés de tantas mudanças na 

praça não construíram casas populares. Ainda expondo as fotos no telão, o orador disse 

que foi retirada a placa com o valor da obra da “Praça das Escolas”, além das palmeiras 

que estão morrendo, custarem valor superior a quinhentos reais. Ressaltou a necessidade 

de moralizar o setor público, enviando para cadeia  os Prefeitos  que não sabem administrar 

os recursos públicos, declarando que pretende enviar uma Moção ao “Promotor Barbosinha” 

(referindo-se ao Presidente do Supremo Tribunal Federal)  que tem agido neste sentido. 

Disse que já enviou outros casos à Promotoria Pública e cobrará retorno, citando como 

exemplo a obra da Nascente do Rio Tietê, no valor de quase dois milhões reais, atualmente 

parada com mato crescendo, cujas fotos pretende expor na próxima sessão,  ressaltando  

ainda outro agravante, referida obra foi construída em área que divide este município com o 

de Paraibuna. Enfatizou a importância de resolver esta questão porque o compromisso do 

Prefeito e Vereadores deve ser com o povo e não com empreiteiras ou transportadoras, 

destacando também a necessidade de analisar melhor a situação do transporte escolar, 

comprometendo-se a já iniciar tal trabalho. Registrou que não recebeu apoio de nenhum 

empresário, não tem comprometimento com nenhum, senão em trabalhar pela população de 

Salesópolis como fiscalizador, fazendo cumprir os contratos e esperando que a Prefeitura 

Municipal designe funcionários para fiscalizá-las. Diante das propostas de título honorífico 

aos ex-Vereadores Angelino e Takundo, declarou que pretende agraciar também o Sr. 
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Tercílio, fiscal aposentado da Prefeitura Municipal, que vivia visitando obras. Acrescentou 

ainda que os Vereadores recebem para trabalhar mesmo em prol do povo e não para 

receber título honorífico, contudo, se eles merecem, acredita que o Sr. Tercílio terá o 

mesmo direito de ser reconhecido, além de muitos outros funcionários que já se 

aposentaram.  Por fim, disse esperar que o Prefeito Rafael, homem honesto e honrado, não 

se curve perante às empreiteiras que vêm prestando péssimo serviço à comunidade e ainda 

levando o dinheiro dos impostos pagos pela população. Que possa banir desta cidade as 

empreiteiras que fazem complô na apresentação de cartas-convites em processos 

licitatórios, e  que os gestores anteriores, que trabalharam apenas em interesse próprio, 

nunca mais voltem à política local.  O VER. PAULO ROBERTO DE FARIA agradeceu o 

empenho dos atuais Senhores Prefeito, Vice-Prefeito e Subprefeito do Distrito dos 

Remédios – Sr. Monteiro, dos funcionários do Setor de Obras, em nome dos Senhores 

Antonildes e Renato, bem como a parceria de empresários madeireiros que forneceram 

material para consertar as pontes dos bairros adjacentes ao Distrito dos Remédios. 

Reconheceu que este mandato iniciou agora e que tem muita coisa errada, muitas 

pendências deixadas pela gestão anterior, as quais devem servir de exemplo para que a 

atual gestão não cometa os mesmos erros. Enfatizou a necessidade da união de todos os 

Vereadores e população para solucionar os problemas relativos ao lixo, às drogas, ao 

vandalismo e outros, que atingem a todos e cuja a solução depende de parceria, como 

ocorreu com as citadas pontes. Por fim, agradeceu as funcionárias deste Legislativo – Sras. 

Arlete e Bete,  pelo atendimento que têm dispensado aos novos Vereadores, como é o seu 

caso, reconhecendo que é muito bom chegar a um lugar e ser bem recebido. A VERª. 

SANDRA REGINA DE ASSIS iniciou agradecendo aos internautas que acompanham esta 

sessão, como ela mesma fez desde o início das transmissões,  convocando todos a 

ajudarem os Vereadores que, sozinhos, não sabem todos os problemas desta cidade para 

tentar solucioná-los,  colocando-se à disposição de todos para receber informações e 

reclamações para que possa tomar providências. Declarou-se feliz com os debates nesta 

sessão, esperando que permaneça desta forma, que respeitem a ética e evitem agressão 

pessoal, como já ocorreu, citando que as “roupas sujas sejam lavadas em casa”. Registrou 

que, na época da campanha eleitoral, muitos munícipes lhe solicitaram evitar bate-boca 

entre Vereadores, enfatizando que querem ver debate de projetos e ações para a cidade,  

não  exposição de problemas pessoais. Disse que, resumindo o que o Nobre Colega Sérgio 

falou, há muita corrupção, licitações enganosas, em todos os lugares, mas, a população 

está atenta a tudo que vem ocorrendo. Enfatizou que, ao decidir e assumir um cargo 

público, o Agente Público não pode mais pensar nos seus interesses pessoais; tal qual  pais 

e mães que sempre colocam seus filhos em primeiro lugar, assim deve ser o  agente público 

em relação à população. Informou que tal situação é denominada, em direito, de 

supremacia do interesse público, ou seja, tudo que não é de interesse público não pertence 

à Administração Pública, cabendo aos políticos parar de pensar no próprio interesse. Disse 

que quando isso acontecer, não haverá meia dúzia de pessoa levando vantagem em 

detrimento do restante da população, fato recorrente em Salesópolis, portanto, espera que 

os Nobres Pares façam uma gestão em benefício do povo, trabalhando junto com o Poder 

Executivo. Concluiu citando, como exemplo, a reunião realizada nesta data, em que os 

Vereadores ficaram, mais de três horas,  com o Prefeito Rafael, discutindo inúmeros 

assuntos, visando sempre a cidade, ressaltando, mais uma vez, que interesses pessoais 

não caberão nesta Casa de Leis, na Prefeitura Municipal ou  qualquer órgão público. O 



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 1ª Sessão Ordinária, realizada em 04 de Fevereiro de 2013                                           FL. 15 

 

 
 

VER. MÁRIO BARBOSA PINTO expôs que, no dia vinte e dois de janeiro, em visita à 

Secretaria Estadual de Recursos Hídricos, juntamente com o Deputado Estadual Dr. 

Gondim e Prefeito Municipal – Engº. Benedito Rafael da Silva, buscando recursos para 

solucionar os problemas da passagem do Aterrado, foram recebidos pelo próprio Secretário 

Dr. Gerboni, quem lhes sugeriu acionar a Defesa Civil do Estado. No dia seguinte, 

conseguiram um recurso de duzentos mil reais nesse órgão, para realizar uma obra 

paliativa, garantindo as mínimas condições para as emergências. Corroborou com o Nobre 

Colega Paulo Arouca que, em sua manifestação, sugeriu a ajuda da Sabesp na solução do 

problema,  pois, o recurso conquistado servirá apenas para amenizá-lo. Disse que não viu a 

Minuta proposta por aquele nobre colega, mas, aproveitou para sugerir a implantação de 

mais uma caixa d’água nesta cidade, evitando os constantes problemas de final de ano, 

quando o fornecimento é interrompido, tal como sempre ocorre no período de Carnaval. 

Lembrou que, desde o início do ano,  vem se empenhando na reabertura da Escola 

Municipal de Educação Infantil do Bairro Fartura, sem a qual muitas crianças ficarão sem 

sala de aula. Em contrapartida, informou que o ex-Prefeito – Sr. Antonio Adilson, esteve,  

juntamente com o Ver. Cristian – Vice-Presidente desta Casa de Leis, assinando um 

convênio para implantar uma nova Creche e uma EMEI no mesmo bairro, esperando que o 

recurso seja liberado e o projeto efetivado, o mais breve possível. Registrou que o Bairro do 

Fartura ficou abandonado, nos últimos quatro anos, assim como muitos outros ficaram, 

portanto, todos devem se empenhar para atender aquela população, especialmente, não 

deixando as crianças sem escola. Por fim, informou que, com o fechamento da EMEI 

existente, os alunos serão atendidos na antiga sala da biblioteca da EMEF Professora Maria 

de Lourdes Gonçalves de Toledo, contudo, os alunos desta ficarão sem biblioteca, 

esperando conversar, em breve, com o Sr. Prefeito para agilizar a liberação dos recursos 

conquistados para as novas construções das EMEI e EMEF.  O SR. PRESIDENTE informou 

que, de acordo com o Artigo 114 do Regimento Interno, o Expediente tem duração 

improrrogável de duas horas e, conforme seu Artigo 109, a duração das sessões é de, no 

máximo, quatro horas. Ato contínuo, dirigiu-se ao Nobre Colega Mário e, reportando-se à 

sua manifestação acerca da Área de Educação, disse que já sugeriu à Secretária Municipal 

de Educação expor aos Vereadores e à população as mudanças que já ocorreram e que 

estão previstas, a fim de manter todos informados, mantendo a transparência e evitando 

informações falsas. Prosseguindo com a ordem de inscrição, concedeu a palavra ao VER. 

CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA que, reportando-se à manifestação do Nobre Colega Mário, 

informou que esteve na Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo, 

juntamente com o ex-Prefeito Antonio Adilson, quando este último assinou o convênio para 

construção de uma Creche-Escola no Bairro Fartura, no valor de um milhão quinhentos e 

seis mil novecentos e trinta e cinco reais. Informou ainda que, no dia seguinte a esta 

sessão, protocolaria um requerimento junto ao Executivo Municipal, a fim de saber o 

andamento do processo, já que, naquela oportunidade, foi informado de que, no prazo de 

sessenta dias, seria realizada a sondagem do terreno, localizado na Rua São Sebastião e, 

depois bastará iniciar o processo licitatório. Informou que, diante do aluguel do prédio da 

Pousada Luso-Brasileiro, para a Secretaria Municipal de Educação, levantou-se a 

possibilidade da implantação da equoterapia neste Município, quando ele propôs a 

realização de palestras informativas acerca do tratamento aos Secretários Municipais de 

Educação – Profª. Amélia, de Saúde – Sra. Valdina, e de Assistência Social – Marco 

Marcelino,  membros da Equipe Multidisciplinar, da Coordenadora do AEE (Atendimento 
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Educacional Especializado)– Profª. Renata e da Nobre Colega Professora Deise. Disse que, 

referido evento, foi realizado nos dias vinte e um e vinte e três de janeiro, no espaço da 

CAMAT, registrando seus agradecimentos ao seu Presidente – Sr. Jonival e Sr. Caetano – 

Secretário.  Registrou seus agradecimentos aos Doutores Marcelo Oliveira e Mariana – 

Médicos Veterinários responsáveis pela implantação deste tratamento na região, 

informando que referido Veterinário também é treinador de cavalos para este fim, 

acrescentando sua esperança de poder contar com apoio de empresas para implantar esse 

tipo de tratamento em Salesópolis, em benefício dos portadores de necessidades especiais. 

Reiterou sua gratidão ao Dr. Marcelo Oliveira - também Presidente da ASCOCA – 

Associação dos Criadores de Ovinos e Caprinos do Alto Tietê,  e do seu Vice-Presidente - 

Sr. Evandro, proprietário da Cabanha Bela Vista nesta cidade, pelo investimento neste 

município e fomento da criação,  a fim de tê-la como alternativa diante da crise da madeira 

enfrentada por este município. Concluiu informando que, atualmente, noventa e cinco por 

cento da carne de ovino consumida no Brasil é importada do Uruguai. Agradeceu o Sr. José 

Cardoso – Secretário Municipal de Esportes, pela organização do Campeonato de Futsal, 

realizado no CEREBF – Centro Esportivo e Recreativo Expedicionário Benedito da 

Fonseca, bem como por sua companhia no ato da apresentação do Mestre de Taekwondo – 

Sr. Roberto, um mexicano em visita ao Brasil, na Academia do Sr. José Luiz, neste 

município, e também registrou sua intenção de tentar levar este tipo de arte marcial para as 

crianças das áreas rurais. Acrescentou que referido Mestre Mexicano também é jornalista e 

publicou matéria da sua visita em Salesópolis,  divulgando esta cidade com fotos, 

comprometendo-se a repassar o link para acesso desta reportagem. Dirigindo-se ao 

Tenente PM Dirceu, disse-lhe que encaminhará projeto visando a reabertur da Base Policial 

Comunitária do Distrito dos Remédios e, em caso de falta de efetivo para este fim, sugerirá 

a implantação do modelo japonês, em que a Prefeitura firma parceria com um Policial 

voluntário, o qual residirá com sua família no local, terá disponível uma viatura e, em troca, 

ficará à disposição da comunidade durante vinte e quatro horas. Aos moradores do Bairro 

do Aterrado, registrou que todas as providências necessárias à solução do problema da 

passagem estão sendo adotadas pelos Vereadores desta Casa de Leis. Finalizou 

agradecendo os Srs. Antonildes, José Cunha e Renato, funcionários do Setor de Obras, que 

se desdobram para manter as estradas e ao funcionário Amarildo – Fiscal da 

Municipalidade, que tanto se empenha pelo progresso de Salesópolis. A VERª. DEISE 

APARECIDA CORRÊA DUQUE reportou-se à manifestação do último orador, acerca da 

palestra relativa à equoterapia aplicada aos portadores de necessidades especiais, 

enfatizando a necessidade desta alternativa de tratamento, certa do apoio unânime desta 

Casa de Leis e de empresários da cidade, como vem ocorrendo no município vizinho de 

Biritiba Mirim. Parabenizou o evento realizado pelos Seguidores dos Santos Reis, realizado 

no dia anterior a esta sessão, no Centro Esportivo Municipal, destacando os coordenadores 

Shirley e JB. Dirigindo-se ao Sr. Presidente, solicitou-lhe agendar reunião com 

representantes da Empresa Bandeirante Energias do Brasil, a fim de discutir os problemas 

de picos de energia, cuja inconstância vem causando prejuízo a diversos moradores, tanto 

na zona rural quanto urbana. O SR. PRESIDENTE informou à oradora que estava apenas 

esperando o início das sessões legislativas para agendar reuniões com as empresas: Júlio 

Simões, Bandeirante Energia, EMTU e outras,  para equacionar os problemas locais. 

Prosseguindo com a ordem de inscrição, concedeu a palavra ao VER. BENEDITO LÉLIS 

RENÓ que iniciou agradecendo todos aqueles que ouvem esta sessão, dizendo que é 
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mineiro,  mas, mora nesta cidade há mais de quarenta anos, portanto, sente-se como 

cidadão salesopolense. Lamentou constatar todos os governantes caindo no mesmo erro, 

ou seja, após eleitos,  desvalorizarem o povo de Salesópolis, buscando secretários e 

assessores fora desta cidade, o que não deve ser aceitável. Enfatizou a necessidade de 

valorizar os jovens e os profissionais locais,  das mais diversas áreas, que conhecem a 

realidade de Salesópolis, evitando a vergonha que sentiu ao ver uma chacota em jornal da 

região, acerca da existência de uma Portaria do Secretário de Obras, determinando que 

todos os veículos, provenientes da zona rural, deveriam limpar os pneus para entrar na 

cidade. Entende que não foi maldade do Secretário Municipal, mas, desconhecimento de 

quem mora em apartamento, que nunca colocou o pé no barro. Reportando-se à situação 

da Santa Casa local, disse que o problema deve-se à política, já que todos querem tirar 

proveito, ressaltando que, na última gestão, foi eleito como Vice-Prefeito um médico, 

questionando então, como se chegou a uma dívida de três milhões de reais. Acrescentou 

que todos devem ter medo da dívida quando do seu início, portanto, disse que a 

administração da Santa Casa não pode ter interferência política, deve ser independente, 

feita por pessoas competentes, e os recursos repassados pela Prefeitura Municipal devem 

ser acompanhados. Enfatizou que, para melhorar a saúde, a receita e o atendimento neste 

município, os servidores devem passar por treinamento para que os recursos buscados 

sejam bem utilizados. Finalizou conclamando à população que procure os Vereadores para 

que todos trabalhem por Salesópolis e, conforme registrado por um dos Nobres Pares, 

também fiscalizem os gastos públicos.  O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS registrou 

que, no último dia vinte e quatro de novembro, esteve nesta cidade, a Deputada Federal 

Janete Pietá, com seu Assessor Reginaldo Prado, em reunião para mais uma etapa do 

orçamento participativo. Comentou que, na oportunidade, a população sugeriu propostas 

para aplicação da emenda parlamentar a ser encaminhada por ela e, na oportunidade, foi 

aprovada a proposta apresentada pelo ex-Vereador e atual vice-Prefeito – Vanderlon 

Gomes, para aplicação na área ambiental, através da aquisição de um galpão e outros 

equipamentos para a ARES – Associação dos Recicladores de Salesópolis, no valor de 

trezentos mil reais, contando com total apoio do orador e do Nobre Par Paulo Roberto, 

também presentes naquela reunião. Ressaltou que tal decisão terá impacto positivo para 

este município, especialmente, no caráter social, já que outras famílias poderão integrar 

aquela associação, além dos benefícios na preservação do meio ambiente e economia de 

recursos públicos com a queda da coleta e transporte do lixo para os aterros sanitários. 

Informou que, no mês de janeiro, enviou ofício ao Prefeito Rafael solicitando a reforma da 

ponte na Estrada dos Cardosos (Soarada), Bairro dos Pintos, cuja manutenção parcial já foi 

realizada; solicitando também análise da qualidade da água da EMEF do Bairro dos Pintos 

e demais unidades escolares rurais, prevenindo problemas de saúde; e informações sobre a 

situação da passagem do Aterrado, assunto do qual já participou de reunião com a 

comunidade e cujo projeto será enviado à Defesa Civil, a fim de obter o recurso no valor de 

duzentos mil reais para a obra necessária. Registrou que também solicitou,  via ofício, a 

manutenção do trecho de terra da Rua Frederico Ozanan, expondo as construções que 

margeiam o seu leito à risco, e a manutenção da Estrada do Horário (Estrada da Toca) – 

Bairro do Aterrado, que será atendida conjuntamente com a manutenção de alguns trechos 

da Estrada da Usina. Comentou que,  em dezembro, tomou conhecimento da abertura de 

um Programa de Aquisição de Máquinas, através do Ministério de Desenvolvimento Agrária, 

mas, nada pode fazer porque, aquele era o último dia para cadastramento. Contudo, 
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agradeceu as funcionárias do Setor Municipal de Desenvolvimento, Sras. Vivian e Ana 

Carina que, a seu pedido, realizaram o cadastro do município, no SICONV, para os 

próximos programas, propondo a aquisição de uma máquina patrol. Parabenizou a 

Associação Caminhando Juntos pelo Projeto Caju Verão, realizado no Bairro Fartura, no 

período de quatorze a vinte e cinco de janeiro, declarando ter o privilégio de participar do 

encerramento da Oficina Culinária. Esclareceu que, durante todos os dias foram realizadas 

atividades com as crianças e, à noite, com os pais, a fim de integrar a comunidade e família, 

esperando que surjam outras entidades com o mesmo foco dessa que, faz a grande 

diferença para este município, motivo pelo qual declarou seu total apoio em todas 

atividades a serem realizadas por ela. Também parabenizou a Sra. Isaura – Presidente e 

demais membros da UMAP – Associação dos Moradores do Bairro dos Pintos, pela 

iniciativa que resultou no mutirão de limpeza das estradas de acesso ao bairro, com apoio 

de maquinário e pessoal do Setor Municipal de Obras, registrando agradecimentos a este 

último. Informou que outras comunidades também adotam a prática de mutirão, como as do 

Bairro Pico Agudo e Ribeirão do Pote, esperando que outros bairros venham aderir a essa 

forma de união entre a comunidade e o Poder Público, em busca do bem comum. Comentou 

que,  participando de associações, já percebeu que todos querem transferir a maioria dos 

problemas para o Poder Executivo, deixando-o sobrecarregado e impossibilitado de atender 

toda demanda, entretanto, tais parcerias possibilitam atingir o objetivo. Parabenizou o 

Grupo de Folia de Reis de Salesópolis, na pessoa dos seus Coordenadores – JB e Shirley, 

que, nos dias dezenove e vinte de janeiro, estiveram representando Salesópolis na cidade 

de Aparecida, reunidos com outros grupos paulistas, representando o Estado de São Paulo 

no Encontro Nacional de Folia de Reis, que acontece anualmente naquele município, 

esperando que a Diretoria Municipal de Cultura continue apoiando grupos com este, a fim 

de manter vivas as raízes e origens culturais desta cidade. Informou que a Diretoria 

Municipal de Agronegócios abriu inscrição para o Curso de Turismo Rural, a ser ministrado,  

a partir do dia vinte e cinco de fevereiro,  no Bairro dos Pintos. Por fim, reiterou sua gratidão 

a todos que lhe confiaram seus votos, dando-lhe a oportunidade e responsabilidade de 

representá-los nesta Casa de Leis. Passando novamente a presidência ao Vice-Presidente, 

Ver. Cristian Luiz Candelária, o VER. FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA 

informou que, na condição de Presidente deste Legislativo, quase todos os dias, estará 

nesta Casa de Leis, à disposição para atender a todos e  acompanhá-los até uma obra ou 

escola, bem como participar de alguma reunião. Ato contínuo, reportando-se à Área da 

Saúde, disse que, trabalhando muito tempo na área da saúde, tomou conhecimento de 

ações realizadas em outros municípios, concluindo que, em se tratando de coisa benéfica 

para Salesópolis, não há porque não copiar. Portanto, juntamente com o Assessor Jurídico 

deste Legislativo, comunicou que está desenvolvendo alguns projetos e anteprojetos de lei 

voltados à Área da Saúde, enfatizando que sua campanha política foi realizada em torno 

das questões da saúde e, muito embora se empenhará noutras áreas, cobrará do Prefeito 

Rafael melhorias na área de saúde. Citou como exemplo, a criação de uma Central Única 

de Marcação de Exames e Consultas, para todos os hospitais da região, incluindo o próprio 

município, evitando que a população local tenha que procurar a Santa Casa, o Posto de 

Saúde ou ainda a Secretaria Municipal de Saúde para tal fim, andando de lá para cá. 

Esclareceu que, dessa forma, o funcionário atendente terá conhecimento das 

especialidades disponíveis no município e passará a informação correta ao paciente. 

Enfatizou ainda, que é importante dar um prazo para que o Prefeito possa prosseguir os 
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levantamentos acerca da atual situação da Prefeitura Municipal, solicitando também 

paciência à população. Comentou que o Prefeito Rafael pretendia estar nesta sessão para 

expor os levantamentos já feitos, acreditando que, em oportunidade próxima, ele poderá 

esclarecer os fatos a todos, Vereadores, população presente e internautas. Informou que, 

na gestão anterior,  foi aprovado por esta Casa de Leis, um projeto muito bom, que legalizou 

a cobrança de dívida dos munícipes, especialmente, porque se constatou que os maiores 

devedores do Município, são também os de melhor poder aquisitivo, ou seja, quanto mais 

dinheiro têm, menos querem pagar impostos. Esclareceu que, de acordo com referida lei, os 

devedores serão protestados e, para evitar, sugerirá adequação visando a negociação da 

dívida ou isenção de juros e multa, caso o devedor pretenda sanar a dívida em único 

pagamento. Concluiu lembrando que o pagamento à vista beneficiará o município tão 

necessitado de recurso para saldar também suas dívidas. Retomando a presidência e não 

havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE solicitou aos Nobres Pares,  

membros de comissões permanentes, que cumpram o prazo regimental, no tocante à 

emissão de seus pareceres aos projetos em trâmite, 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 04 de Fevereiro de 2013. 

 

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

18 de Fevereiro de 2013.   

 

 


