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              ATA DA 22ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 18 de Agosto de 2014 - 2º Período da 16ª Legislatura. Aos 

dezoito dias do mês de Agosto do ano dois mil e quatorze, no edifício sede deste Poder 

Legislativo, realizou-se a Vigésima Segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Salesópolis sob a presidência do Vereador Francisco Marcelo de Moraes Corrêa e 

secretariada pelos Edis Edney Campos dos Santos – 1º Secretário e Paulo Arouca Sobreira 

– 2º Secretário.  Às dezenove horas,  horário regimental, o Sr. 2º Secretário procedeu a 

verificação da presença,  constatando-se a presença unânime dos membros desta Casa.  

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

Secretário que procedesse a leitura da ata da sessão ordinária anterior, ou seja, última 

sessão antes do recesso legislativo. Neste momento, o Ver. Cristian Luiz Candelária 

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

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

ata submetida à discussão e votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade, sem 

preceder manifestação. Prosseguindo, o SR. PRESIDENTE solicitou ao Sr. 1º Secretário 

que procedesse a leitura das matérias do EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus 

respectivos despachos: MENSAGEM Nº 1203/14 do Poder Executivo, encaminhando ao 

PROJETO DE LEI Nº 014/14 (Dispõe sobre o Plano Municipal de Saneamento – ETAPA 2 – 

Relativa aos serviços de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, em conformidade 

com a Lei Federal Nº 11.445/07 e Lei Federal Nº 12.305/10, e dá outras providências) – 

desp.: Aguarde-se os pareceres das comissões competentes; PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Nº 005/14 (Dispõe sobre a Proposta Parcial do Orçamento da Câmara Municipal para o 

exercício de 2015), de autoria da Mesa Diretora – desp.: À Comissão de Finanças e 

Orçamento; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 065 – Realizar 

reunião com pais de alunos especiais do AEE, acerca da necessidade do transporte 

escolar, informar se estes pais foram ouvidos acerca da possibilidade de unificar os Polos 

do AEE para 2015, bem como enviar tabela, constando, separadamente, os valores 

liberados, data do depósito bancário, obra realizada na Sala Específica e empresa 

responsável, os materiais adquiridos e seus respectivos valores; 066 – Interceder, 

pessoalmente, junto à empresa responsável pelo transporte escolar neste Município, no 

caso da menor Raphaella Maria de Matos, portador de Síndrome de Down, que necessita 

de transporte e está enfrentando dificuldades, e encaminhar as informações e documentos 

comprobatórios acerca das medidas adotadas, ambos do Ver. Claudinei José de Oliveira;  

067 – Informar por que não tomou nenhuma providência com relação à Campanha para 

Castração de cães e a quantas anda a construção do Canil desta cidade, do Ver. Sérgio 

dos Santos; 068 – Informar como foi lançado o IPTU para as casas, cujos terrenos estão 

situados em novos loteamentos; 069 – Prestar informações detalhadas acerca do Processo 

Nº 3256/2011, referente a um muro prestes a cair, localizado na Avenida Antonio Paulino de 

Miranda, ambos do Ver. Mário Barbosa Pinto; 070 – Agendar uma reunião, a fim de que 

representantes de Escolas, Diretoria de Ensino, Associação de Pais e Mestres, Polícias 

Militar e Civil, Conselho Tutelar e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, planejem e realizem ações conjuntas, e solucionem de vez os problemas de 

agressões que ocorrem em frente as unidades escolares estaduais, bem como definam 

medidas a serem tomadas de imediato, quando novas ocorrências forem constatadas, 

encaminhando documentos sobre a reunião e, posteriormente, ata das decisões; e 071/14 – 

Para: 1) Determinar ao Diretor Municipal de Saúde que resolva os problemas quando 

surgem, a fim de manter o respeito entre os colegas de trabalho, evitando tomar grandes 
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proporções e afetar o atendimento à população; 2) Informar a carga horária, local de 

trabalho, número de atendimentos diários, especialidades que atuam, e custo de cada 

profissional do Programa Mais Médicos, quem fiscaliza e acompanha o trabalho 

desenvolvido por eles e qual a avaliação de tais atuações, inclusive, se os problemas 

destes com os funcionários são de conhecimento do agente fiscalizador e, em caso positivo, 

qual medida já foi adotada; 3) Que as mudanças de procedimento sejam afixadas em locais 

de fácil acesso aos envolvidos, através de Circular, encaminhando-se cópia a este 

subscritor; e 4) Manter a Câmara Municipal sempre informada para que possa dar retorno 

tanto à população quanto aos funcionários que expõem os problemas, como os 

relacionados acima, ambos também do Ver. Claudinei José de Oliveira – desps: Aprovados, 

Encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 118 – Tomar 

providências visando os reparos necessários na Estrada João Bino, Bairro da Pedra 

Rajada, do Ver. Cristian Luiz Candelária; 119 – Determinar aos órgãos competentes, 

recolocar o abrigo e placa indicativa no Ponto de Táxi, localizado ao lado do Banco 

Bradesco; 120 – Notificar a empresa responsável pela obra realizada em frente a EMEF 

Mestra Henriqueta, a consertar os bloquetes mal assentados, conforme foto anexa;  121 – 

Adotar medidas urgentes, visando a redução de gastos com água nesta cidade que é 

produtora e fornecedora para a Região Metropolitana de São Paulo, todas do Ver. Sérgio 

dos Santos; 122 – Determinar ao setor competente, realizar, de imediato e de forma legal, o 

corte ou extração e transferência das árvores localizadas em frente a EMEI Vereador 

Antonio Rodrigues Filho, Distrito dos Remédios, dos Vers. Sérgio dos Santos e Paulo 

Roberto de Faria; 123 – Determinar à Secretaria Municipal de Obras, adotar as providências 

que se fazem para melhor atender a comunidade do CMCI – Centro Municipal de 

Convivência Infantil Dona Teresa Feital, popularmente conhecido como Creche Municipal, 

conforme segue: 1- Tapar os buracos na Rua Domingos Freire de Almeida, especialmente, 

os que estão em frente a porta de entrada dos alunos, 2- Realizar a devida manutenção nos 

brinquedos do parquinho localizado em frente a referida Creche Municipal, e 3- Colocar o 

piso na calçada que contorna o mencionado prédio, do Ver. Mário Barbosa Pinto; e 124/14 

– Determinar estudos objetivando a contratação de uma empresa técnica para auxiliar a 

Administração Municipal na regularização fundiária e apresentação de projetos junto aos 

Órgãos Estaduais, relativa à comprovação de posse de terreno, necessária à liberação da 

produção de carvão e viabilizando o licenciamento para instalação de serrarias nesta 

cidade, do Ver. Claudinei José de Oliveira – desps: Encaminhe-se, lida no Expediente;  

PARECER CFO Nº 025/14 referente  ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de 

Salesópolis, relativo ao mês de Junho/2014 – desp.: Aguarde-se o Parecer Prévio do 

Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para então emitir o parecer final e 

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

Saúde: nos valores de R$ 91.543,82 para o Pagamento de Teto Municipal da Média e Alta 

Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – competência 07/2014; no valor de R$ 34.294,00 

para Pagamento de PAB FIXO – competência 07/2014; e no valor de R$ 21.500,00 para 

Pagamento de Serviços de Atendimento Móvel às Urgências – SAMU 192 (RAU-SAMU) – 

competência 07/2014; do Ministério da Educação: para Alimentação Escolar nos valores de 

R$ 522,00 para o EJA, de R$ 250,00 para o AEE, de R$ 5.142,00 para o Ensino Médio, de 

R$ 1.900,00 para Creche, de R$ 3.350,00 para Pré-Escola, de R$ 15.846,00 para Ensino 

Fundamental, de R$ 14.844,56 e R$ 4.471,94 referente a 5ª Parcela do PNATE, de R$ 

74.660,14 referente a 6ª Quota do FNDE – desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a 
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leitura, o SR. PRESIDENTE concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos.  O VER. MÁRIO 

BARBOSA PINTO iniciou justificando seu Requerimento Nº 69, dizendo que o muro em 

questão dá acesso à escola e expõe os estudantes a sérios riscos, mas, ao procurar 

maiores informações, tomou conhecimento da existência de um processo, datado de 2011, 

motivo pelo qual requereu detalhes das providências para dar retorno àqueles que lhe 

solicitaram intercessão. Em seguida, justificou oralmente seu Requerimento Nº 68, dizendo 

que o apresentou porque muitas pessoas lhe questionam se, ao começarem pagar o IPTU, 

poderão construir em seus terrenos ou vendê-los, bem como outros questionam como ficará 

a situação dos que já pagam ITR. Quanto à sua Indicação Nº 123, disse que os pais dos 

alunos da creche lhe solicitaram intervenção para o atendimento dos itens relacionados que 

garantirão segurança à comunidade escolar, especialmente, às crianças. O VER. 

CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA iniciou reportando-se à Audiência Pública em que se 

discutiu os problemas afetos aos portadores de necessidades especiais (realizada no dia 

oito de agosto), lembrando que já tinha apresentado proposição sobre o assunto, recebendo 

como resposta que os alunos do AEE não precisam de transporte porque são atendidos em 

Polos, contudo, informam que há previsão de unificar tais Polos para um único local, em 

2015. Diante de tal resposta, elaborou o Requerimento Nº 65 porque entende que a 

unificação não é ideal, entretanto, acredita que, antes de qualquer medida, é necessário 

ouvir a opinião dos pais dessas crianças. Falou que já trabalhou com crianças portadoras 

de necessidades especiais e conhece a dificuldade de trabalhar com todos em um mesmo 

lugar e dispensar toda a atenção que necessitam. Acrescentou ainda o fator inclusão de tais 

crianças com a demais, o que será prejudicado com a unificação dos Polos, privando ainda 

os demais de serem pessoas melhores ao ajudarem o próximo. Reiterou a necessidade de 

rever a melhor alternativa junto aos pais e profissionais da área, evitando cometer erros na 

decisão de quem não vive a situação diária. Enfatizou que muitos problemas ocorrem pela 

falta de diálogo, haja vista a área de saúde que, todos reconhecem, está ruim em vários 

lugares, entretanto, não há como aceitar que os profisisonais do Programa Mais Médicos 

tomem atitudes inaceitáveis (Requerimento Nº 71). Também destacou a importância dos 

superiores dialogarem com os subordinados, pois, muitas vezes, o técnico esquece da parte 

de humanização, através da qual podem ser resolvidos inúmeros problemas que se 

arrastam há anos. Por fim, lembrou que todos os que procuram uma Unidade de Saúde ou 

Santa Casa o fazem por necessidade, portanto, enfatizou a importância de valorizar os 

profissionais deste País. Finalizando, justificou seu Requerimento Nº 70, ressaltando a 

necessidade de solucionar o problema relativo à violência em frente às unidades escolares, 

que considera muito grave e necessita de medidas urgentes, antes que crianças de dez a 

doze anos tomem conta da situação, pois, ele próprio, já presenciou alunos de outras 

unidades escolares, faltando da aula para brigarem em frente a Escola Estadual Professora 

Olga Chakur Farah. A VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS, dirigindo-se ao Sr. Prefeito 

Municipal,  desejou-lhe boas vindas e sugeriu-lhe comparecer mais vezes nesta Casa de 

Leis, onde as reivindicações apresentadas pelos Vereadores são voltadas à população e 

cujas decisões são de sua alçada. Prosseguindo, reportou-se ao Requerimento Nº 70,  do 

orador que a antecedeu, lembrando que, quando foi Conselheira Tutelar, aquele Conselho 

contava com o apoio da então Juíza local, Dra. Claudia Vilibor Breda, e atuavam contra os 

atos infracionais, em ação conjunta com a Polícia Militar. Lembrou que, naquela ocasião, 

estava sempre presente em frente as escolas, nos horários de entrada e saída das aulas e 

em vários outros locais frequentados por adolescentes e jovens,  como o Mamaquilla Bar e 
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Luso Brasileiro, onde se realizavam bailes. Em aparte, o Ver. Claudinei José de Oliveira, 

autor da mencionada proposição, esclareceu que se referiu à violência fora da escola e não 

dentro, pois, os casos ocorrem nos arredores da escola e requerem o levantamento dos 

envolvidos, haja vista que alguns já têm registro de atos infracionais e, se não forem 

tomadas providências, não se sabe o que mais poderá acontecer. Retomando, a oradora 

enfatizou a necessidade da união entre a Juíza e Ministério Público local, dentre outros 

órgãos, acrescentando que, se não mostrar aos adolescentes o que é o certo e o errado, 

continuam agindo e acreditando estarem certos. Falou que, atualmente, os Conselheiros 

Tutelares não são tão atuantes quanto no seu tempo, em que amanheciam nos locais de 

eventos, como o Rancho Luso Brasileiro e Mamaquila, atuando preventivamente. Lembrou 

que, desde aquela época,  já tinha criança, de sete anos de idade, usuária de drogas, 

sinalizando o estado complicado que se vê atualmente, tanto que há bairros dominados 

pelas drogas e nada se faz. Enfatizou que não importa que os filhos de alguns sejam bem 

criados, como os seus próprios, é necessário que todos sejam, pois, estão todos à mercê da 

situação quando saem de suas casas, necessando então de medidas para que a situação 

seja revertida. Concluiu reiterando a necessidade de força-tarefa e atuação efetiva do 

Conselho Tutelar, único órgão que pode atuar junto aos adolescentes. Reportando-se à 

Indicação Nº 119, do Nobre Colega Sérgio, e aproveitando a presença do Prefeito Rafael 

nesta sessão, a oradora lembrou que o mesmo pedido já foi apresentado por ela e pelo 

Nobre Colega Edney e, embora seja simples, ainda não foi atendido. Por fim, dirigiu-se ao 

Sr. Prefeito Municipal dizendo que basta apenas instalar a cobertura que está montada, 

para tanto será necessária boa vontade dos Secretários Municipais que devem brigar 

menos com os funcionários e trabalhar mais. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS justificou 

oralmente seu Requerimento Nº 67, expondo fotos no telão do plenário e enfatizando a 

necessidade de castração dos cães para diminuir a população canina nas ruas da cidade, 

pois, entende que a situação atual não pode ser mantida. Aproveitando a presença da Sra. 

Augusta Sandoval no plenário, disse que já visitou seu canil e constatou sua dedicação 

para com os cães que são abandonados na porta de sua casa, parabenizando-a pela 

iniciativa. Reiterou a necessidade de castrar referidos animais, acreditando que o 

procedimento é fácil, e ressaltou que, se a Veterinária da Municipalidade não sabe nem 

castrar, deve ser dispensada. Em aparte, a Verª. Sandra Regina de Assis falou que, 

segundo informações, referida Veterinária é contra a castração de animais. Retomando, o 

Orador disse que, neste caso,  ela deve ceder sua vaga a outros que queiram trabalhar em 

prol do município, pois, do jeito que está não pode permanecer. Prosseguindo, justificou 

oralmente sua Indicação Nº 119, lembrando que os próprios taxistas solicitaram a retirada 

do abrigo devido alguns frequentadores que já faleceram, entretanto, agora vêm requerer a 

reinstalação para a qual solicitou denominar “Ponto de Táxi Dito Parafuso”. Reportando-se 

à sua Indicação Nº 120, expôs fotos no telão e,  dirigindo-se ao Sr. Prefeito Municipal, disse 

que a empresa já refez o serviço no local, mas, está novamente danificado. Acrescentou 

esperar que as empreiteiras sejam realmente notificadas porque ganharam muito com as 

obras que realizaram, sendo quase um milhão de reais com a referida obra. Falou que, se o 

ex-Prefeito tivesse feito a devida fiscalização, a situação não teria chegado a atual, em 

prejuízo da população que sempre herda os problemas e concluiu dizendo que as empresas 

contratam profissionais “meia boca” para trabalharem como pedreiro, resultando nesta 

porcaria. Em seguida, justificou sua Indicação Nº 122, informando que o serviço ora 

solicitado conta com parecer favorável da Secretaria de Meio Ambiente, sendo necessário 
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realizá-lo, com urgência. Lembrou que a Prefeitura Municipal gastou uma fortuna para 

implantação de poços artesianos em unidades escolares, os quais devem ser colocados em 

funcionamento para economizar os custos com água, ressaltando que,  se a água não for 

boa para consumo, deverá ser utilizada para descarga. Referindo-se ao Requerimento Nº 

068, do Nobre Colega Mário, concordou com a cobrança de IPTU, lembrando que há muitas 

propriedades boas, atendidas com todos os serviços públicos, cujos proprietários não 

pagam referido imposto. Em aparte, o Ver. Claudinei José de Oliveira acrescentou que o 

valor do IPTU deveria ainda ser mais alto para terrenos e casas abandonadas e que sujam 

a cidade. Retomando, o orador aproveitou-se, novamente, da presença do Prefeito Rafael, 

sugerindo-lhe que pressione os proprietários de lotes vazios, com mato crescente e alvo de 

reclamos dos vizinhos, para construirem ou pagar impostos mais altos, entretanto, são estes 

que não pagam. Declarou seu apoiou a Indicação Nº 123,  do Nobre Colega Mário, 

enfatizando a necessidade de realizar serviço de terraplanagem na rua mencionada 

próxima à Creche Municipal, compactando bem o local, que é passagem de caminhões 

pesados. Com relação à Área de Saúde, matéria do Requerimento Nº 71, do Nobre Colega 

Claudinei, reiterou a necessidade de trocar a Secretária Municipal ou pressioná-la a 

resolver o problema. Com relação às brigas em frente às escolas, lembrou que foi chamado 

pela Professora Nair Fonseca, Diretora da Escola Estadual Professora Olga Chakur Farah, 

a qual lhe solicitou intervir junto à Polícia Militar para realizar rondas na entrada e saída da 

escola. O orador disse que, atualmente, os policiais apenas querem andar de carro, 

lembrando o “Toninho Soldado”, policial já aposentado e merecedor de medalha, andava 

pelas ruas e em frente as escolas, à pé, enquanto os atuais policiais só andam de carro e 

não param nas escolas. Concordou com a Nobre Colega Sandra de que o Conselho Tutelar 

deve atuar melhor e,  ao constatar problemas, deve chamar a Polícia, contudo, segundo 

informações, é difícil até mesmo falar com os Conselheiros, embora seus plantões sejam de 

vinte e quatro horas. Por fim, solicitou ao Sr. Prefeito Municipal agendar a reunião solicitada 

na mencionada proposição, a fim de resolver estes problemas com brigas e drogas, pois a 

população não aguenta mais. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ, referindo-se à questão de 

segurança, disse que o município conta com câmeras milionárias instaladas, sem função, 

questionando se há Prefeito nesta cidade. Disse que não é função do Vereador indicar ao 

Poder Executivo para tapar buracos em ruas ou em frente a escolas, questionando onde 

está o Encarregado Municipal de Obras,  entende que, atualmente, ninguém trabalha neste 

município, que está sem governo. Com relação à Área de Saúde, comentada pelo Sr. 

Presidente na sessão anterior, disse que esteve com a Secretária Municipal de Saúde – 

Sra. Karyn, e com o Sr. Nico – Administrador do Posto de Saúde, constatando que a 

situação está péssima, tanto que está sentindo saudade do ex-Prefeito que, atualmente, 

está “comendo poeira”, mas, ainda assim, era melhor que a atual Secretária. Com relação 

aos médicos cubanos, disse entender que, ao acusá-los,  as pessoas estão procurando 

culpados,  pois eles não sabem dar o jeitinho brasileiro pela formação que receberam em 

seu país,  apenas cumprem a determinação da chefia. O orador desafiou qualquer Vereador 

a dizer que referidos médicos não realizam bom trabalho neste município, haja vista que 

atendem a qualquer hora, enquanto o Município está perdendo muitos outros e antigos 

médicos por falta de alguém responsável que apresente projeto e realize reuniões. Falou 

que os funcionários da Prefeitura Municipal ficaram desestimulados nestes dois últimos 

governos, haja vista a quantidade de secretários que já passaram pela Prefeitura Municipal, 

que conta com inúmeras irregularidades, além de mais de trinta e oito processos judiciais e 
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contas bloqueadas, questionando qual governante consegue governar diante desta 

situação. Enfatizou que a cidade está descambada, necessitando reorganizar diversos 

setores, e lembrou que a história de Salesópolis mostra Prefeito que já foi traído pelo 

próprio Secretário Municipal, quando aquele deixou folhas em branco assinada e teve seu 

próprio mandato renunciado devido a articulação desse último. Também lembrou que 

passou vergonha nacional, quando outro Prefeito teve seu mandato cassado, por 

articulação do seu próprio grupo, consequente da disputa de poder. Pediu a Deus para não 

ver o atual Prefeito sair algemado da Prefeitura Municipal,  juntamente com seu Secretário, 

pois, não quer passar essa vergonha.  Reportando-se à Indicação Nº 121, do Nobre Colega 

Sérgio, disse que todas as escolas pagam altos valores pelo fornecimento de água, que 

deveria ser economizada, citando como exemplo, a unidade do Bairro Nhá Luz que, após 

sua luta, teve o funcionamento do poço artesiano retomado e não compra mais galões de 

água. Falou que este município gasta com muita porcaria e coisas desnecessárias, como as 

contratações feitas através do Consórcio Três Rios, enquanto deveria economizar e aplicar 

bem seus recursos para avançar. Referindo-se aos recursos liberados para este município, 

pelo Ministério da Educação, disse que somam cento e vinte mil novecentos e oitenta e seis 

reais e, pela experiência que tem, por trabalhar também com alimentação, concluiu que este 

valor é suficiente para alimentar muitas crianças, mas, a merenda de muitas escolas ainda 

tem sido a base de macarrão. Enfatizou esperar melhorias na alimentação das crianças, 

diante do recurso existente para isto, e questionou o que estão fazendo com este dinheiro, 

cujo documento lido nesta sessão, tinha como data de emissão o dia quatro de agosto. 

Finalizou desculpando-se e justificando que tinha que desabafar diante de tantas 

irregularidades e incompetência neste município, fazendo-se necessário chamar a atenção 

para ver se a cidade começa a se desenvolver. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA disse 

que o município chegou à atual situação com a falta de médicos, medicamentos e exames, 

 devido aos Governos Federal e Estadual, que tiram trinta por cento do valor do FPM – 

Fundo de Participação dos Municípios, o que representa, neste município, 

aproximadamente, nove milhões de reais. Enfatizou que esta porcentagem, que não afeta 

tanto os grandes municípios, faz a grande diferença para os pequenos, como Salesópolis, e 

impossibilita substituir tal valor, de um minuto para outro, através da cobrança de impostos. 

Ressaltou que as maiores dificuldades sofridas pelos municípios pequenos são impostas 

pelos Governos Federal e Estadual, e que estes são os maiores responsáveis pela 

situação, pois, entende que é fácil trabalhar quando se tem dinheiro, como é o caso do 

município de Guararema, mas não de Salesópolis. Também lembrou que trabalhar na área 

de saúde é muito difícil e complexo, especialmente, porque o munícipe precisa do 

atendimento imediato, mas, o recurso não segue o mesmo princípio, e embora os médicos 

estejam atendendo, até mesmo no período noturno, há demora na compra dos produtos 

devido aos processos licitatórios. Acrescentou que, para entender a área de saúde, só 

trabalhando nela, contudo, todos devem reconhecer que o problema é nacional, basta ver a 

divulgação na mídia, tanto que a própria Presidente Dilma reconheceu que a saúde no 

Brasil está um caos. Falou que referida Presidenta deveria ter aplicado na saúde, o recurso 

utilizado na construção de estádios para a Copa do Mundo, e ressaltou a necessidade de 

todos se conscientizarem de que há uma crise, para se envolverem na economia de todas 

as formas, muito embora, economia se aprenda em casa. Ressaltou que, além da economia, 

que já é difícil, deve-se considerar que a gestão atual herdou dívidas da anterior e várias 

pendências judiciais, ou seja, tem que pagar contas herdadas porque assumiu a 
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administração municipal com prejuízos. Com relação aos vinte e cinco médicos que o 

município perdeu, lembrou que foi o Estado que os recolheu, portanto, não é culpa do atual 

Prefeito ou da Secretária Municipal de Saúde. Por fim, esclareceu que o problema também 

se refere aos baixos salários, fator que incentiva tais profissionais a atenderem nos seus 

consultórios particulares,  a viajar para Salesópolis e receber salários bem inferiores. 

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

DIA e suspendeu a sessão para reunir-se com os Nobres Pares, a fim de discutirem 

assuntos que seriam tratados nesta fase da sessão. Retomados os trabalhos, o SR. 

PRESIDENTE solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura do Requerimento de 

Urgência Especial Nº 008/14. Terminada a leitura, foi o referido requerimento submetido à 

votação, sendo aprovado por unanimidade, ou seja, onze votos. Aprovada a urgência 

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

PARECERES CJR Nº 15 e CFO Nº 028/14, ambos recomendando a aprovação do 

PROJETO DE LEI Nº 012/14 (Dispõe sobre a idade dos veículos utilizados no transporte de 

escolares, no âmbito do território do Município de Salesópolis, e dá outras providências), de 

autoria do Poder Executivo, e EMENDA MODIFICATIVA Nº 001/14, de autoria do Ver. 

Sérgio dos Santos. Terminada a leitura, o SR. PRESIDENTE colocou em única discussão o 

PROJETO DE LEI Nº 012 com a EMENDA MODIFICATIVA Nº 001/14. O VER. SÉRGIO 

DOS SANTOS disse não ter compromisso com empresário nenhum e que preferia votar 

com sua própria consciência, o que o faria nesta votação. Declarou entender que veículo 

escolar não deve ter mais do que cinco anos de uso, haja vista que, com dois anos de uso, 

o próprio Governo concede isenção de imposto aos taxistas e ainda, diante da grande 

extensão rural, o transporte escolar exige ainda mais veículos bons e novos. Relatou um 

caso ocorrido com ele próprio, quando era transportador escolar, em que acabou o freio da 

sua Kombi, e, embora nada de mais grave tenha ocorrido na ocasião, decidiu trocar seu 

veículo por outro mais novo. Acrescentou que o valor recebido pelos transportadores 

escolares dos cofres públicos é suficiente para trocar seus veículos a cada cinco anos, 

registrando que uma perua nova custa quarenta e sete mil reais. Enfatizou a necessidade 

de pensar nos alunos e não nos empresários que, certamente, preferem o tempo de uso 

mais longo. Sugeriu ao Sr. Prefeito Municipal que determine a fiscalização de tais veículos, 

quando certamente constatarão até pneus carecas, embora sejam todos muito bem pagos. 

Enfatizou que isto se confirma diante das brigas que acontecem quando do processo 

licitatório, provando que trata-se de “um abacaxi que todo mundo quer descascar”. 

Dirigindo-se aos Nobres Pares, disse que estava nas mãos deles a decisão de colocar 

carros com dignidade no transporte escolar e que seria uma vergonha para esta Casa de 

Leis, aprovar o projeto original, que propõe sete anos de uso. Enfatizou que fará sua parte, 

tanto que propôs a Emenda Modificativa reduzindo para cinco anos e conversou com os 

Nobres Colegas Mário e Paulo, entretanto, reclamou que foi feito lobby nesta Casa de Leis 

para que sua proposta seja rejeitada, o que se comprova com a mudança de opinião do 

Nobre Colega Mário. Falou que, se acontecer algum acidente, durante este mandato, 

certamente, os envolvidos irão cobrar dos Vereadores que tem o poder de decisão com 

relação ao tempo de uso dos veículos, não dos empresários ou do Prefeito Municipal. 

Prosseguindo, informou que, nos municípios de Jacareí e Mogi das Cruzes, a exigência 

para o transporte escolar é de apenas dois anos de uso, enquanto Salesópolis tem que 

aceitar tudo o que os empresários pedem. Lembrou ainda que, na gestão do Prefeito 

Adilson, passou quatro anos sem licitação e, neste mandato, já completará dois anos sem 
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licitação, enquanto isso os empresários “estão mamando na Prefeitura”, o que considerou 

vergonhoso para os Vereadores. Questionou onde está o Secretário Municipal de 

Educação, responsável pelos alunos, reiterando que os Vereadores não podem aceitar esta 

situação. Por fim, disse que apoiou e apoia o Prefeito Rafael, mas, não aceitará tal situação, 

reiterando aos Nobres Pares pensarem bem na hora de votar, pois, a decisão de garantir 

um transporte escolar com dignidade estava nas mãos dos  onze Veradores, haja vista que 

“uma andorinha só não faz verão”. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA iniciou 

esclarecendo que, se aprovado o texto original, já estarão reduzindo pela metade a atual 

idade exigida, ou seja, de quinze para sete anos. Registrou que também foi procurado pelo 

Nobre Colega Sérgio, após exararem o Parecer da Comissão de Justiça e Redação, 

contudo, lhe sugeriu analisarem melhor a matéria, mas, não o fizeram juntos. Enfatizou que 

há dois tipos de transporte escolar neste Município, um responsável pelos alunos da rede 

estadual e outro da rede municipal, embora a empresa prestadora do serviço de transporte 

seja a mesma. Acrescentou que, se o município fizer conforme a exigido pelo Estado, 

onerará ainda mais os cofres municipais, contudo, ressaltou que era necessário considerar 

que, mais da metade dos alunos transportados, moram na zona rural. Falou que os veículos 

que mais se ve quebrado nas estradas, são os ônibus da Empresa Júlio Simões e não das 

empresas do município, ou vans e kombis que realizam o transporte escolar. Ressaltou que 

já há dívida do município junto aos transportadores escolares e, com relação à troca de 

pneu após a vistoria, disse que tal situação deve ser melhor fiscalizada. Lembrou que, em 

todas as sessões são apresentados diversos Requerimentos e Indicações, contudo, não se 

lembrava de alguma proposição relacionada à situação do transporte escolar ou sobre suas 

condições. Comentou que trabalha na cidade vizinha e lá o transporte é mais complicado, 

tanto que já ocorreram acidentes e, neste município, empresas que já operaram aqui, foram 

objeto de reclamações, mas, atualmente, todos conhecem os condutores, o que considerou 

também como segurança. Disse acreditar que deve-se tomar medidas com relação àqueles 

transportadores que, embora recebendo pelo percurso completo, não o completam, 

atribuindo tal medida ao mau tempo, o que tem sido alvo de reclamações, mas, não soube 

de nenhuma com relação à condição dos veículos. Falou que cada Vereador ouve uma 

parte da população e, embora respeite a opinião do orador que o antecedeu, entende que a 

proposta atual já está reduzindo o tempo de uso dos veículos e que maior redução onerará 

demais os cofres públicos. Ressaltou a necessidade de fiscalização, medida que pode ser 

adotada pelos próprios Vereadores os quais também, constatando irregularidades, devem 

denunciar. Disse que, tal qual o Nobre Colega tem seus motivos, ele também tem os seus e, 

apesar de não ter sido procurado por ninguém, exarou seu parecer favorável pela Comissão 

de Justiça e Redação, mas,  se tivesse outra ideia, a apresentaria nesta oportunidade. Por 

fim, enfatizou a necessidade de incluir no processo, a exigência relativa ao cumprimento do 

trajeto que, embora o tempo, deve ser completo. A VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA 

DUQUE disse que, após assinar o parecer favorável, na Comissão de Justiça e Redação, e 

ouvir o Nobre Colega, autor da Emenda Modificativa Nº 01/14, considerou que a matéria 

afetará seres humanos e que, em dois anos, muita coisa poderá acontecer nestas estradas 

rurais, portanto, manifestou-se favorável à Emenda Modificativa Nº 001/14, de autoria do 

Nobre Colega Sérgio dos Santos, que propõe a redução de dois anos sobre a proposta 

original, porém, respeitará a decisão de cada Nobre Par. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO 

iniciou dizendo que respeita o Nobre Colega Sérgio e a Emenda que apresentou, contudo, 

registrou que não foi procurado por nenhum empresário, apenas considerou que muitas 
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pessoas desta cidade, proprietários de kombis, realizam o transporte escolar através de 

contrato de terceirização e, na maioria, os carros estão com quatro ou cinco anos de uso, 

porém, em perfeito estado de conservação. Lembrou o Nobre Colega que, na tarde desta 

data, justificou sua decisão, lhe explicando que, sendo aprovado o texto original, em breve, 

estes mesmos veículos não serão mais utilizados, pois a própria lei imporá o uso por sete 

anos. Finalizou reiterando seu respeito a opinião do Nobre Colega e dos demais Pares, 

entendendo que cada um tem sua opinião. A VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS 

corroborou com a manifestação da Nobre Colega Deise, enfatizando que, na condição de 

mãe, entende que não se pode brincar com a vida do ser humano, e os Vereadores foram 

eleitos para ter capacidade e responsabilidade de votar com consciência nestes momentos. 

Falou que, se vai onerar ou aumentar o valor da licitação, o empresário que concorrer e 

vencer deve repassar o aumento aos terceirizados. Acrescentou que, pelo que tem 

conhecimento, diante da quantidade que o empresário recebe, aproximadamente dois 

milhões de reais anuais, ele paga uma miséria aos seus terceirizados. Enfatizou que,  se 

esses terceiros tiverem que trocar seus carros, devem considerar que trata-se de segurança 

e, muito embora tenha amigos entre eles, acredita que entenderão sua posição nesta 

votação, porque também são pais. Enfatizou que não pretende levar um acidente em “suas 

costas” e por isso, declarou seu voto favorável à Emenda apresentada pelo Nobre Colega 

Sérgio. Reiterou que caberá ao empresário repassar os custos aos seus terceirizados e, ao 

invés de ficar apenas construindo mansão e andando de carro, no valor de trezentos mil 

reais,  todos ganhando juntos. Lamentou tratar-se de uma mania do Brasil, onde somente 

meia dúzia de pessoas ganham dinheiro e o restante sofre, esperando que referido 

empresário pague melhor aos seus monitores e terceirizados, bem como pague 

corretamente os direitos trabalhistas dos seus funcionários, pois, enquanto advogada, tem 

sido procurada por pessoas dizendo-lhe que isso não acontece. Disse que não era fácil 

usar a tribuna e falar o que estava registrando, lembrando que a Nobre Colega Deise 

enfrentou uma armação política por ousar falar certas coisas em tribuna, e acrescentou 

saber que já “estão armando” para ela também e, concluindo, disse que podem prosseguir 

com “tal armação” porque ela não tem medo. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ disse que, 

na qualidade de estância turística, constatou que os carros dos taxistas são novos, portanto, 

uma administração correta tem que dar o exemplo, inclusive, tratando as escolas públicas 

como particulares, cujos veículos de transporte devem ser novos e contar com cinto de 

segurança. Declarou-se sensibilizado ao ouvir duas mães, acrescentando que os 

Vereadores devem melhorar a vida das pessoas, não daqueles interessados apenas 

economicamente, e que, com a aprovação da Emenda em discussão, os próprios 

empresários chegarão à conclusão que tal medida melhora a vida deles e o atendimento 

aos clientes, atuando como exemplo de transportador escolar. Falou que os taxistas trocam 

seus carros com menos de dois anos de uso, porque as estradas rurais acabam com o carro 

e é necessário pensar em um transporte com dignidade. Enfatizou que, atualmente, fala-se 

muito de mobilidade urbana, tanto que,  no período da Copa do Mundo, a preocupação foi 

melhorias das rodovias e do transporte, sendo este um dos grandes problemas do País. 

Ressaltou que os Vereadores devem dar o melhor para a população e os empresários têm 

que investir, acrescentando que para administrarem tem que agir assim, mas, se tiver dó de 

um ou outro, vai “empurrar com a barriga”, como se faz neste município. Louvou o Nobre 

Colega Sérgio pela iniciativa, demonstrando não ter medo de desgaste ou de alguém não 

transportar seus eleitores quando da eleição, pensando apenas nas crianças, usuárias do 
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transporte escolar. Enfatizou a necessidade de verificar o transporte escolar para os 

portadores de necessidades especiais, não importando em que bairro mora e se vai onerar, 

porque este é um problema da Administração Municipal, que deve administrar corretamente 

os recursos, evitando gastos desnecessários, como aluguéis e instalação de elevador no 

Portal. Ressaltou que os Vereadores estão para defender o interesse do povo e não de uma 

minoria e, para o bem de Salesópolis, conclamou aos Nobres Pares a votarem pela criança, 

declarando ser este seu voto, dizendo que, ao votarem pelo projeto original, estarão 

votando a favor do empresário. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA iniciou dizendo ter 

seu ponto de vista a respeito da matéria em debate e que não foi procurado por 

empresários, munícipes ou mesmo pelos Nobres Pares. Reiterou que foi Policial Militar, 

sabe que a fiscalização é necessária e, se os veículos passam por vistoria e depois seus 

pneus são trocados, isso reforça ainda mais a necessidade de efetiva fiscalização, seja por 

parte da Polícia Militar ou da própria Prefeitura Municipal. Declarou-se também preocupado 

com as crianças, contudo, questionou se há garantias de que, sendo essa Emenda  

aprovada, os empresários repassarão o serviço a terceiros ou se eles próprios comprarão 

veículos novos para prestarem o serviço.  Quanto à colocação de que os Vereadores 

votarão a favor das crianças ou dos empresários, discordou justificando que, aprovando 

referida Emenda, também estarão a favor dos empresários, os quais poderão assumir o 

serviço somente para eles, agravando a situação de desemprego nesta cidade. Falou que 

vê os munícipes sendo prejudicados diariamente, seja devido à redução da quota ou do 

valor da madeira, autuação das construções pelo Ministério Público, dentre outros. Lembrou 

que os terceirizados do transporte escolar são moradores deste município, portanto, 

questionou se eles mesmos não estarão perdendo, pois, não sabe de nenhum acidente 

ocorrido devido ao mau estado de conservação dos veículos em questão. Sugeriu que seja 

encaminhado um documento à Polícia Militar e demais órgãos competentes, solicitando a 

fiscalização dos referidos veículos, bem como informações a esta Casa de Leis sobre 

quantos foram autuados devido à pneus carecas, falta de cinto de segurança, dentre outros. 

Por fim, declarou-se com medo de votar a favor da Emenda Modificativa Nº 01 e os 

empresários tomarem o serviço somente para si, agravando o desemprego nesta cidade. O 

VER. PAULO AROUCA SOBREIRA lembrou que a lei municipal, em vigor há muito tempo, 

exige quinze anos de uso, enquanto a lei estadual define dez anos, e que referidas leis 

também já sofreram redução porque as fábricas de veículos já garantem cinco anos de uso 

sem manutenção, devido ao aprimoramento tecnológico dos veículos. Quanto aos taxistas, 

lembrou que há carros mais antigos e os que trocam, no prazo de dois anos, podem ser os 

que cobram preços mais altos pela corrida, como por exemplo para o Bairro Ribeirão do 

Pote. Ressaltou que as definições de valores pertencem ao processo licitatório, via pregão, 

contudo, os Vereadores não estão discutindo o pregão, mas, a idade dos veículos, cujo 

projeto de lei propõe sete anos. Falou que também não pretende incentivar o desemprego 

que já é um problema nesta cidade e, embora respeitando a proposta do Nobre Colega 

Sérgio dos Santos, declarou seu voto favorável ao texto original. Ninguém mais se 

manifestando, o SR. PRESIDENTE concedeu a palavra para ENCAMINHAMENTO DE 

VOTAÇÃO, requerida pelo VER. SÉRGIO DOS SANTOS (PSDB),  o qual declarou respeitar 

os Nobres Pares porque a consciência é de cada um, entretanto, entende que o Sr. Prefeito 

Municipal deveria fazer a concorrência separadamente, como era no passado, em que ele 

mesmo participou, na condição de perueiro, e cada um tinha sua linha, mas, atualmente, 

está tudo na mão do Sr. Aderaldo porque há interesses. Ressaltou ver interesses nesta 
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decisão porque, se não os tivesse, aprovariam a redução para cinco anos, que já é 

considerado defasado, tanto que os próprios empresários trocam de carro anualmente. 

Esclareceu que não há aumento de custo, basta administrar os valores, lembrando que, 

quando da municipalização do transporte escolar, o Governo Estadual repassa o valor para 

a Prefeitura Municipal, o que conhece bem porque está no seu sexto mandato e ninguém 

conseguirá enrolá-lo. Acrescentou que, quem quiser aprovar sua Emenda o faça, mas, não 

falem que isso causará desemprego, basta ver quanto os proprietários de perua recebem 

pelo serviço, mensalmente, e considerar que o veículo custa cerca de vinte mil reais. 

Discordou que sua Emenda favorecerá o desemprego e disse que os transportadores têm 

que se adequar e oferecer carro melhor para a população, lembrando que rodam todos os 

dias, não uma vez por semana, sendo necessária manutenção constante. Declarou também 

ter dó dos terceirizados por reconhecer que “tem gente mamando nas costas deles”, tanto 

que foi dito, por oradores anteriores,  que os empresários circulam com carro de trezentos 

mil reais, enquanto aqueles dispõem apenas de suas peruas. Disse que divulgará, na mídia, 

a decisão desta Casa de Leis, pois, o próprio Prefeito Rafael lhe disse que há interesses 

pessoais de perueiros, garantindo que, como sempre, não fala inverdades. Reiterou a 

sugestão para fazer licitação por linha, atendendo os coitados que dispõem apenas de um 

carro, e não daqueles que vivem às custas do povo, haja vista que os impostos saem do 

bolso desse. Ainda sugeriu realizar a licitação como é feita no município vizinho de Santa 

Branca, em que a Prefeitura Muncipal adquiriu os veículos, com ajuda do Governo do 

Estado, realizando o transporte escolar. Por fim, disse que não dará desemprego, mas, dará 

o que falar se os Vereadores não votarem pelo interesse do povo e das crianças. Por fim, 

disse que o Nobre Colega Mário estava pronto para apoiar a Emenda, contudo, mudou de 

opinião após ser procurado por perueiros, lamentando que o Vereador tenha mudado de 

idéia de uma hora para outra. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA (PR), também para 

encaminhamento de votação, declarou seu voto pelo texto original, acrescentando que 

não o faz pelas crianças ou empresários, mas, com sua própria consciência. Disse que está 

nesta Casa de Leis há um bom tempo e conhece o Nobre Colega que o antecedeu, mas, 

diante da sua discussão calorosa e embora sempre tenha contado com o respeito dele, 

solicitou-lhe que, provando  algo que envolva seu nome por decidir aprovar o texto original 

do projeto em debate, apresente para avaliação dos Nobres Pares. Ressaltou que suas 

decisões não mudam por isso ou aquilo, portanto,  sugeriu, antes mesmo da votação, sejam 

expostos os nomes evitando maiores complicações, porque entende que são opiniões e 

cada um tem a sua. Ressaltou que não soube de nenhum estudo para reduzir de sete para 

cinco anos, nem estatística de acidentes ocorridos com transporte de escolares, portanto, 

não passam de ideias. Disse que, para discutir uma proposta, deve-se ter amparo em dados 

e, por fim, reiterou que está há muitos anos nesta Casa de Leis, não tem “amarração” 

nenhuma, porém, se alguém tiver que apresente. Por fim, dirigiu-se ao Nobre Colega Sérgio 

dizendo esperar que não seja isso que quis dizer, reiterando que, se for que apresente e 

coloque sua vida em xeque perante os que lhes confiaram seus votos, porque, no momento, 

não passa de ideias e cada um responderá pelos seus atos, porém, enfatizou que tudo deve 

ocorrer sem forçar e com respeito, como sempre ocorreu em outras votações. Também para 

encaminhamento de votação, o VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA (PV), dirigindo-se ao 

Nobre Colega Sérgio, disse que não ficou assustado com sua manifestação, porque já está 

acostumado a esse tipo de coisa, contudo, disse que seria bom “dar nome aos bois”. 

Reiterou que não foi chamado para reunião, nem pelos Nobres Pares, nem por empresários 
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ou munícipes, para decidir sobre o transporte escolar, entretanto, conforme o autor da 

Emenda Modificativa Nº 01 conduziu sua explanação, colocou todos em xeque, bem como 

lhe pareceu até estar praguejando por um acidente. Acrescentou que, até o momento, 

desconhece qualquer acidente com veículo escolar, esperando que não aconteça. Disse 

ainda que tem conta em quatro bancos do município e, se for feito um levantamento em 

cada uma delas e constatado algum valor, poderá colocar em xeque suas decisões. 

Enfatizou que tudo o que tem está declarado e também “anda de cabeça erguida”, conforme 

o próprio Colega sempre diz, não pega um real de ninguém e não leva nada para o lado 

pessoal, acrescentando que estava pensando no desemprego dos munícipes. Por fim, disse 

que apenas quer votar a Emenda e não quer que coloque em xeque a sua reputação. Neste 

momento, o SR. PRESIDENTE esclareceu que, de acordo com o Artigo 191 do Regimento 

Interno desta Casa de Leis, o uso da palavra para encaminhamento de votação é 

assegurado somente a um representante de cada bancada e, em seguida, concedeu a 

palavra ao VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ (PT), o qual, nesta condição, considerou bonita a 

discussão plenária, demonstrando a preocupação dos Vereadores com a população e que o 

autor da Emenda sensibilizou-se com a questão. Parabenizou o plenário e o Sr. Presidente 

pela condução da sessão, enfatizando que, por este projeto simples, demonstrou-se a 

capacidade dos Nobres Pares. Prosseguindo, disse que os Vereadores não podem levar o 

caso às questões pessoais, porque apenas foram “calorosos e defenderam um ideal e o 

povo de Salesópolis”, pois, muitas vezes, isto é necessário na tribuna. Falou que foi feito 

um belo e democrático debate e, independente do resultado, acredita que o povo sairá 

vitorioso porque, se a lei for aprovada de um jeito e, no futuro, constatar que não 

corresponde mais ao propósito, será alterada. Por fim, reiterou que os Vereadores estão em 

defesa do povo e parabenizou nominalmente o autor da Emenda Modificativa Nº 01, Ver. 

Sérgio dos Santos e os Nobres Colegas Mário,  Cristian, Deise e demais Pares que 

abrilhantaram esta noite. Ninguém mais se manifestando, o SR. PRESIDENTE submeteu à 

votação, primeiramente, a EMENDA MODIFICATIVA Nº 001/14, de autoria do Ver. Sérgio 

dos Santos, a qual foi REJEITADA por seis votos contrários a quatro votos favoráveis, dos 

Vereadores Sérgio, Benedito Lélis, Deise e Sandra, considerando-se que o Sr. Presidente 

não votou. Rejeitada a Emenda Modificativa, o SR. PRESIDENTE submeteu à votação, o 

texto original do PROJETO DE LEI Nº 012/14 (Dispõe sobre a idade dos veículos utilizados 

no transporte de escolares, no âmbito do território do Município de Salesópol is, e dá outras 

providências), de autoria do Poder Executivo, o qual foi APROVADO por seis votos 

favoráveis a quatro contrários dos Vereadores Sérgio, Benedito Lélis, Deise e Sandra, 

considerando-se que novamente o Sr. Presidente não votou. Ato contínuo, conforme pauta 

anunciada na última sessão, o SR. PRESIDENTE solicitou ao Sr. 1º Secretário que 

procedesse a leitura dos PARECERES CJR Nº 013/14 com sua EMENDA ADITIVA Nº 

002/14  e CFO Nº 026/14, ambos recomendando o prosseguimento do PROJETO DE LEI Nº 

001/14 (Dispõe sobre o Regime de Adiantamento de Numerário no âmbito do Executivo 

Municipal e da outras providências), de autoria do Poder Executivo, com a referida 

EMENDA ADITIVA, de autoria da Comissão de Justiça e Redação;  e PARECERES CJR Nº 

014 e CFO Nº 027/14, ambos recomendando o prosseguimento do PROJETO DE LEI Nº 

013/14 (Dispõe sobre a organização, funcionamento e atribuições da Secretaria Municipal 

de Assuntos Jurídicos do Município e dá outras providências), também de autoria do Poder 

Executivo. Terminada a leitura, o SR. PRESIDENTE colocou em única discussão o 

PROJETO DE LEI Nº 001/14, de autoria do Poder Executivo, com a EMENDA ADITIVA Nº 
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002/14, de autoria da Comissão de Justiça e Redação e, ninguém se manifestando, foi a 

referida Emenda submetida à votação, sendo aprovada por dez votos, haja vista que o Sr. 

Presidente não votou. Aprovada a Emenda Aditiva Nº 002/14, o Ver. Paulo Arouca Sobreira 

requereu a dispensa da elaboração da Redação Final, para deliberação, nesta sessão, do 

Projeto de Lei Nº 001/14, sendo referido requerimento submetido à votação e aprovado por 

unanimidade. Aprovada a dispensa da elaboração da Redação Final, o SR. 

PRESIDENTE submeteu à única votação o PROJETO DE LEI Nº 001/14 com a EMENDA 

ADITIVA Nº 002/14 de autoria da Comissão de Justiça e Redação, o qual foi aprovado por 

dez votos, considerando-se que, novamente, o Sr. Presidente não votou. Ato contínuo, 

o SR. PRESIDENTE colocou em única discussão o PROJETO DE LEI Nº 013/14 (Dispõe 

sobre a organização, funcionamento e atribuições da Secretaria Municipal de Assuntos 

Jurídicos do Município e dá outras providências), também de autoria do Poder Executivo. 

A VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS disse que, por este projeto, o Poder Executivo quer 

que os Vereadores aprovem mais um cargo de Procurador Jurídico, contudo, devido ao 

período eleitoral e conforme informações do próprio autor,  o limite da folha de pagamento 

está estourando, não sendo possível contratar novos funcionários, então não entende por 

que precisa mais um deste profissional. Esclareceu que, atualmente, a Secretaria Jurídica 

da Prefeitura conta com três Diretores, uma Secretária e teria dois Procuradores Jurídicos, 

contudo, um procurador foi dispensado. Esclareceu que a dispensa ocorreu no âmbito 

administrativo e nada impede seu retorno ao cargo, via ordem judicial, portanto, não há 

vaga disponível para esse cargo, embora outra pessoa já esteja ocupando-o. Declarou que 

com a apresentação desse projeto, o Sr. Prefeito pretende criar mais um cargo para 

justificar a admissão desta Procuradora Jurídica, moradora de Mogi das Cruzes. 

Acrescentou que os Diretores “estão lá para inglês ver”, e soube, através de fonte fidedigna, 

que o setor está sobrecarregado porque apenas os Procuradores Jurídicos trabalham, a 

eles são distribuídos dez processos e apenas um, e o mais fácil, para as Diretoras. Falou 

que as ocupantes dos cargos comissionados de Diretora Jurídica, chegam e saem a hora 

que querem, e ainda uma delas, com centena de clientes particulares de Mogi das Cruzes, 

passa o dia atendendo-os, deixando o serviço da Prefeitura Municipal para a única 

Procuradora que está assumindo toda responsabilidade sozinha. Reportando-se ao 

Procurador demitido, Dr. Fernando, informou que ainda não há decisão final e legal sobre 

tal demissão, a qual considerou muito estranha, pois, segundo seus conhecimentos, ele 

estava enfrentando o Prefeito Rafael e a Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos, o que 

a faz questionar se ele fez algo errado ou se seria mais um funcionário perseguido. 

Declarou que, diante dos quinze anos que trabalhou na Prefeitura Municipal,  sabe bem 

como isso funciona, ou seja,  ou agrada Prefeito e Secretários ou é considerada a pior 

pessoa, pois, ela mesma, no cargo de Chefe de Seção, ficou, quase dois anos, no Setor de 

Obras, sem função nenhuma, tal qual ocorre atualmente com o ex-Prefeito Adilson, no 

mesmo cargo e local. Disse que não se importa com os motivos, mas com o fato de que 

referido funcionário, ocupando o cargo mencionado, recebe um salário aproximado de dois 

mil e oitocentos reais mensais, onerando os cofres públicos sem serviço, sem fazer nada. 

Informou que está tramitando na Promotoria de Justiça um inquérito civil que determinará a 

exoneração dos ocupantes dos cargos comissionados, os quais devem ser ocupados 

apenas pelo Secretário, os demais devem ocupar cargos de Procuradores, evitando que 

atendam a vontade do Prefeito Municipal. Falou que os funcionários concursados não estão 

para fazer pareceres conforme a vontade do prefeito, mas, fazer o certo, entretanto, soube 
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de funcionários municipais que somente aceitam pareceres da Procuradora Jurídica 

concursada – Dra. Isabely. Por fim, disse que falava com conhecimento de causa, três 

Diretores recebem juntos, aproximadamente, dez mil reais mensais, para não fazerem nada 

e ainda será contratado mais um Procurador Jurídico, acreditando que essa intenção do Sr. 

Prefeito Municipal é apenas para legalizar a contratação já feita. Declarou seu voto 

contrário à matéria e sugeriu colocar as Diretoras para trabalharem, bem como que 

Secretária da pasta divida os processos em quantidade igual para todos, ao invés de 

sobrecarregar a funcionária concursada. Falou que, nesta Casa de Leis, “a votação é 

política”, tanto que o Prefeito Rafael estava no plenário, mas, como Advogada, decidiu pelo 

voto legal e jurídico e registrou que há muitos processos porque a Prefeitura Municipal não 

cumpre a legislação trabalhista. Dirigindo-se ao Sr. Prefeito Municipal, disse que não 

adianta agradar meia dúzia de Secretários, que nem moram nesta cidade e pouco “se lixam” 

com ela, deve cuidar do braçal que nasceu, cresceu nesta cidade e faz seu serviço com 

orgulho, entretanto, nos quinze anos que trabalhou na Prefeitura Municipa, viu funcionários 

sendo humilhados e perseguidos, tendo seus salários reduzidos. Enfatizou a importância de 

cuidar dos funcionários que são os braços e olhos do Prefeito Municipal e, para tanto, 

devem “vestir a camisa” para cuidar do povo da cidade e, finalizando, declarou seu voto 

contrário à matéria, ressaltando a importância de reestruturar a Secretaria Municipal de 

Assuntos Jurídicos. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS disse que não entende nada das 

questões jurídicas, mas, considerando que a Nobre Colega Sandra é Advogada e do seu 

partido, a acompanhará na decisão. Falou que, votando contra, será favorável ao Sr. 

Prefeito Municipal, relatando o caso da Sra. Regina – Servente da EMEI Professora Maria 

Aparecida Freire de Almeida que tem  trabalhado com sacrifício, devido à problemas de 

saúde, e ao solicitar, tal como o Nobre Colega Mário, a sua readaptação, a Sra. Elis Fujita - 

Secretária Municipal de Finanças, negou o pedido, justificando o alto índice da folha de 

pagamento para contratar substituta. Enfatizou que, se não tem para contratar uma 

servente, como aprovará um projeto para contratar mais um Procurador, os quais costuma 

ver tomando café e alguns nem cumprem o horário de expediente. Lembrou ainda que a 

Santa Casa local não conta com ortopedista por falta de dinheiro, como então pagarão por 

mais um Procurador, considerando-se que já há cinco jurídicos contratados. O VER. 

CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA disse que também avaliou a matéria e concluiu que não 

há condições de aprová-la, pois, além de ser ano eleitoral, a Prefeitura Municipal não 

dispõe de dotação orçamentária. Sugeriu que o caso seja estudado melhor, para o próximo 

ano, readequando a situação atual e, se houver ação judicial para reestruturação do setor, 

as medidas serão tomadas. Por fim, declarou seu voto favorável, acompanhando a decisão 

do orador que o antecedeu. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ disse que, diante da 

manifestação da Nobre Colega Sandra, dispensaria sua manifestação, pois, é muito 

importante, para este Legislativo, contar com tal conhecimento, convencendo o plenário por 

demonstrar seriedade na sua atuação. Cumprimentou a Nobre Colega, declarando seu voto 

contrário à matéria, certo de que a discussão ocorrida para esta decisão, poderia ser 

dispensada. Ninguém mais se manifestando, foi o referido Projeto de Lei Nº 013/14 

submetido à votação, sendo REJEITADO por unanimidade, ou seja, onze votos. Não 

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

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

Nobres Edis inscritos. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA informou os moradores do 

Distrito dos Remédios que, atendendo pedido dos usuários do transporte coletivo,  já 
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protocolou ofício na sede da EMTU, em São Paulo, solicitando implantação de um ponto de 

ônibus na entrada da Estrada do Matura, localizada na Estrada Hisashi Kimoto,  local 

intermediário entre o ponto de ônibus do Distrito dos Remédios e Bairro Bragança,  e que já 

recebeu resposta daquela empresa, informando que serão realizados estudos de 

viabilidade. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO desejou boas vindas ao novo Diretor da 

EMEF Professora Maria de Lourdes Gonçalves de Toledo, Bairro Fartura, Prof. Daniel, que 

chegou com bastante idéias novas, pedindo apoio para colocar a escola para frente. 

Comentou que recebeu do Dr. Gondim, cópia da Emenda Parlamentar Nº 2014/052/042/8, 

no valor de cem mil reais, recurso já autorizado pelo Secretário Chefe da Casa Civil – Sr. 

Edson Aparecido, que será liberada para as obras da passagem do Aterrado. O VER. 

PAULO ROBERTO DE FARIA registrou que, em reunião realizada no Bairro Bragança, foi 

também discutido o transporte coletivo, inclusive sobre a implantação do ponto de ônibus 

mencionado pelo Nobre Colega Cristian, para o qual sugeriram a construção de baia, 

considerando a falta de acostamento, dentre outras reivindicações. Falou que referida 

reunião foi muito boa, onde se discutiu vários assuntos afetos ao bairro e muitas pessoas se 

propuseram a ajudar a Administração Municipal, acreditando que nada melhor que um 

mutirão para melhorar algumas coisas neste município e naquele bairro. A VERª. SANDRA 

REGINA DE ASSIS também reportou-se à reunião realizada no Bairro Bragança, onde 

também esteve presente, onde também foi discutido o transporte coletivo e, na 

oportunidade, ela mesma falou que as reivindicações estão sendo protocoladas diretamente 

junto à EMTU e Empresa Júlio Simões. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS reportou-se à 

sessão anterior, em que foi registrado o caso do transporte da merenda escolar pelo 

caminhão de lixo, o que considerou absurdo o fato e foi averiguar. Disse que, segundo as 

Diretoras de Escola, a informação não procede e que sequer foi utilizada a cuba. Falou que 

apresentará requerimento, na próxima sessão, questionando sobre as Emendas 

Parlamentares, pois, embora sejam várias, quer saber quanto de recurso realmente foi 

depositado nos cofres públicos, para poder trabalhar pelos deputados que as conseguiram. 

Com relação à manifestação de que o Prefeito Rafael pode sair preso, o orador declarou 

conhecê-lo muito bem e está certo de que ele é honesto. Ressaltou que pode haver 

denúncia no Ministério Público, onde ele próprio figura como réu num processo e terá que 

se defender, mas tem conhecimento de que o fato gerador daquela denúncia é a redução 

dos bens do Prefeito Rafael, o que entende que ele foi honesto. Registrou que, todas as 

vezes que esteve em reunião com ele e depois foram a restaurantes, nunca pediu Nota 

Fiscal, independente do valor da conta, portanto, está certo de que ele não será preso por 

desonestidade e, se for, demonstrará que o mundo está perdido, pois, se ele quisesse ficar 

rico já estava. Lembrou que, quando trabalharam juntos, no DAEE, um representante de 

empreiteira lhe ofereceu um carro e ele não aceitou, portanto, pode ser mal assessorado, 

mas, desonesto o Prefeito Rafael não é, e assim, jamais falará algo que o desabone. 

Ressaltou a necessidade de realizar uma reunião com as Polícias Civil e Militar buscando 

ações para combaterem o uso de droga na Praça da Matriz e em uma casa abandonada 

naquelas proximidades utilizada para este fim, sugerindo, inclusive, a internação dos 

envolvidos. Enfatizou que os serviços de Psicóloga e Assistente Social devem ser utilizados 

para ajudar estes usuários, entendendo que, a pior coisa para um pai, é ter um filho usuário 

de drogas, porque são capazes de bater e até matar os próprios pais para conseguir a 

droga. Reiterou a necessidade de combater este problema que é crescente e envolve 

famílias boas e de grande poder aquisitivo desta cidade e, embora reconheça o esforço do 



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 22ª Sessão Ordinária, realizada em 18 de Agosto de 2014                                          FL. 16 

 

 
 

Sr. Marcelino – Secretário Municipal de Assistência Social junto aos alcoólatras e tenha 

conseguido muitas internações a esses, é necessário combater a droga. Comentou que 

esteve fiscalizando a merenda escolar, constatando a melhora e que não está sendo 

servido apenas macarrão, tiveram acesso ao cardápio e, se tivesse ruim, usaria a tribuna 

para cobrar melhorias, pois, é uma função dos Vereadores que recebem para isto, e querem 

melhorias para a cidade. Lamentou a crise local e a necessidade de melhorias, relatando 

que visitou uma pequena cidade, do porte de Salesópolis, que conta com inúmeras 

pequenas fábricas de blusa de lã, enquanto aqui,  munícipes estão implorando para 

entregar “santinho” de candidatos políticos. Enfatizou a necessidade de trazer pessoas 

honestas, lembrando que o então Prefeito Massayuki trouxe alguns coreanos que 

implantaram uma fábrica de costura na cidade e, ao contrário de bons resultados, deram 

trabalho porque invadiram prédio público. Por fim, dirigindo-se ao Sr. Prefeito Municipal, 

sugeriu utilizar o prédio do Centro de Fisioterapia para montar uma pequena fábrica, 

solicitando-lhe ainda colocar os Secretários Municipais para trabalhar e trazer empresários 

para criar novos postos de emprego nesta cidade. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ 

requereu um minuto de silêncio pelo passamento do candidato à Presidência da República 

– Eduardo Campos e, em seguida, sugeriu o envio de uma Moção em solidariedade a 

Pernambuco, pelo passamento desse conterrâneo.  Prosseguindo, agradeceu a recepção 

que recebeu na festa em que esteve juntamente com a Deputada Federal Janete Pietá,  na 

Comunidade de São Roque, Bairro do Aterrado. Não havendo mais oradores inscritos, 

o SR. PRESIDENTE convocou os Nobres Vereadores, para a Sessão Extraordinária que se 

realizará no próximo dia vinte e dois, sexta-feira, às quatorze horas, atendendo 

Requerimento Nº 058/14, de autoria do Ver. Benedito Lélis Renó, cuja finalidade é ouvir o 

Secretário Municipal de Obras e Serviço Público, Diretor Municipal de Turismo e/ou Prefeito 

Municipal, acerca do recurso de dois milhões e quinhentos mil reais advindos do DADE, 

para construção de um espelho d’água na entrada da cidade e revitalização do Portal com a 

instalação de um elevador, bem como acerca da licitação para contratação de empresa para 

elaboração do Plano Diretor de Turismo. Antes de encerrar a sessão, concedeu a palavra 

aos LÍDERES DE BANCADA. O Ver. Cristian Luiz Candelária (PV) reportou-se à coleta 

seletiva de lixo, esclarecendo que este serviço refere-se à coleta e separação de todo lixo 

seco e descartado por escolas e residênciais, de forma que todo lixo reaproveitado é 

separado do lixo orgânico, cujo material reaproveitado pode ser utilizado na confecção de 

vassouras, chinelos e artesanato. Falou que tal coleta é de grande importância para a 

sociedade e que esta garante renda a várias famílias, tanto que muitas cidades possuem 

caminhões de lixo especializado em recolher apenas lixo reciclável e leva-los às indústrias 

onde serão reciclados. Comentou que reportava-se ao assunto porque o Vice-Prefeito 

Municipal, Sr. Vanderlon Gomes, deu entrevista ao “Jornal do Povão” sobre sua 

manifestação, nesta Casa de Leis, sobre o transporte da cuba de merenda escolar pelo 

caminhão de lixo e, no objetivo de esclarecer, o Sr. Vice-Prefeito disse que referida cuba 

não foi transportada pelo caminhão de lixo, mas, pelo da coleta seletiva. Diante desta 

entrevista e entendendo que a intenção do Vice-Prefeito foi expor o orador, esclareceu que, 

conforme matéria que acabara de ler, reiterou que a coleta seletiva consiste na separação 

de todo lixo seco ou descartável, portanto, enfatizou que ele não mentiu, pois, se a cuba da 

merenda foi transportada pelo caminhão de coleta seletiva, é caminhão de lixo sim. 

Dirigindo-se ao Nobre Colega Sérgio, que visitou a escola em questão, disse que a estufa 

onde é colocada tal cuba foi retirada da escola,  tão logo ele saiu, portanto, agradeceu sua 
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visita com a qual as irregularidades foram sanadas. Dirigindo-se ao Sr. Prefeito Municipal, 

esclareceu que sua intenção não é denunciar, mas, sanar o problema da escola, e que não 

trouxe fotos com as crianças retirando a merenda das mencionadas cubas para não expô-

las, conforme determina o ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente. Retomando sobre a 

entrevista em que o Sr. Vice-Prefeito falou que referida cuba foi higienizada, evitando 

contaminação aos alunos, professores e funcionários, questionou quem era mentiroso, se 

ele ou o Márcio do Jornal do Povão. Por fim, agradeceu novamente o Nobre Colega, 

dizendo que os pais já lhe telefonaram, dizendo que, após tais manifestações e visita, 

aquela escola voltou a funcionar normalmente, que antes não contava com merendeira, 

motivo pelo qual a merenda estava sendo transportada.  O Ver. Sérgio dos Santos 

(PMDB) esclareceu que fez a visita na unidade escolar, juntamente com o Nobre Colega 

Edney, quando a Diretora e funcionários lhes informaram que a merenda nem foi servida, e 

que o transporte foi realizado pelo caminhão da reciclagem. Enfatizou que caminhão de lixo 

exala odor,  contudo, o caminhão de reciclável coleta apenas papelões e garrafas pet, não 

carniça e outros do tipo. Reiterou que não está defendendo ninguém, apenas visitou a 

escola com o citado Colega e ouviu as informações da Diretora e Merendeira, lembrando 

que o Nobre Colega Cristian foi convidado,  mas,  não pode acompanhá-los naquela visita. 

Por fim, ressaltou que a função do Vereador é fiscalizar, em especial ele próprio que integra 

a Comissão de Educação desta Casa de Leis e, na diligência, não constatou nada do que 

foi dito.  Nada mais havendo a tratar,  o SR. PRESIDENTE 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 18 de Agosto de 2014. 

 

PRESIDENTE : 

 

1º SECRETÁRIO  :    

 

2º SECRETÁRIO  : 

 

  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Extraordinária,  

realizada em 22 de Agosto de 2014.   

 

 


