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ATA DA 23ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 19 de Agosto de 2013 - 1º Período da 16ª Legislatura. Aos
dezenove dias do mês de Agosto do ano dois mil e treze, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Vigésima Terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de
Salesópolis sob a presidência do Vereador Francisco Marcelo de Morais Corrêa e
secretariada pelos Edis Edney Campos dos Santos – 1º Secretário e Paulo Arouca Sobreira
– 2º Secretário. Às dezenove horas, horário regimental, o Sr. 2º Secretário procedeu a
verificação da presença, constatando-se a ausência do Vereador Claudinei José de Oliveira
e a presença dos demais 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 anterior. Neste momento, o Ver. Cristian Luiz Candelária
requereu a dispensa da leitura, requerimento este que, submetido ao Plenário, foi aprovado
por unanimidade dos presentes. Ato contínuo, o Sr. Presidente submeteu a ata à discussão
e votação, sendo a mesma também aprovada por unanimidade dos presentes, sem
preceder manifestação. Prosseguindo, solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a
leitura das matérias do EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus respectivos
despachos: MENSAGENS Nºs 1175 e 1176 do Poder Executivo, encaminhando,
respectivamente, os PROJETOS DE LEI Nºs 018 (Dispõe sobre a Obrigatoriedade, para
todas as edificações, da ligação da canalização do esgoto à Rede Coletora Pública, nos
logradouros providos desta rede, e dá outras providências) – desp.: Às Comissões de
Justiça e Redação, de Recursos Naturais e Meio Ambiente e de Finanças e Orçamento; e
019/13 (Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício
de 2014, e dá outras providências) – desp.: À Comissão de Finanças e Orçamento
Vereadores, após cumprido o disposto no Artigo 205 e Parágrafos, do Regimento Interno;
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 002/13 (Dispõe sobre a proposta do orçamento da Câmara
Municipal, para o exercício de 2014), da Mesa Diretora – desp.: Às Comissões de Justiça e
Redação e de Finanças e Orçamento; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito
Municipal Nºs: 129 – Informar em que fase se encontra o processo de cadastro no SICONV
para efetivação da Emenda Parlamentar, no valor de R$ 300.000,00, conquistada pela
Deputada Federal Janete Pietá, para ampliação do Galpão da ARES – Associação dos
Recicladores de Salesópolis; se o projeto pertinente foi elaborado e qual a previsão de início
para as obras e consequente utilização do recurso disponibilizado para este município, do
Ver. Edney Campos dos Santos; 130 – Informar por que no Dia dos Pais (11 de agosto)
não foram executados os serviços de limpeza pública nas ruas principais do centro da
cidade, ou seja, retirada de restos de poda de árvore, lixo espalhado pelos pontos de ônibus
e mato crescendo nas calçadas e sarjetas, enfim, não houve preparo da cidade para
receber visitantes; 131 – Enviar uma relação discriminada dos bens leiloados pela
Municipalidade, com seus respectivos valores e finalidade do montante arrecadado; 132 –
Informar o motivo que levou a Administração Municipal incluir o Caminhão Pipa no lote de
leilão; 133 – Prestar as seguintes informações acerca dos Jogos Regionais 2013: 1) Número
de participantes, 2) Gastos com a participação neste evento, 3) Quantos veículos ficaram à
disposição dos responsáveis pela delegação, e 4) Classificação deste município; e 134/13 –
Encaminhar cópia do laudo de análise da água da Escola do Bairro Nhá Luz, que teve como
resultado - imprópria para consumo, todos do Ver. Benedito Lélis Renó – desp.: Aprovados,
encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 247 – Interceder
junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a instalação de luminárias na
Rua Laurindo Rodrigues, onde está instalado o Centro Esportivo do Bairro Bragança; 248 –
Realizar estudos, objetivando a mudança do acesso da EMEF Ernesto Ardachinikoff para o
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Centro Esportivo do Distrito dos Remédios, ambas do Ver. Paulo Roberto de Faria; 249 –
Estudar e viabilizar a instalação de radares eletrônicos modernos, com demonstradores de
velocidade, cerca de 300 metros antes e depois do Portal Artístico, do Ver. Sérgio dos
Santos; 250 – Que, através da Secretaria de Esportes, sejam preparados, durante todo o
ano, os atletas e participantes deste município, para os Jogos Regionais de 2014; 251 –
Que, através da Secretaria de Educação, dê treinamento a mais um professor para ensinar
as crianças a utilizarem os computadores nas escolas, ambas do Ver. Benedito Lélis Renó;
e 252/13 – Solicitando a Empresa VIVO – Telefonia Móvel, esclarecer o motivo de tanta
falha e interrupção, por longo período, dos sinais de telefones móveis (celulares) neste
município, especialmente, nos Bairros dos Pintos, Pedra Rajada e Chá, bem como adote as
medidas corretivas necessárias para resolver o problema ora enfrentado pela população,
dos Vers. Edney Campos dos Santos e Paulo Roberto de Faria – desps.: Encaminhe-se,
lidas no Expediente;
BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESOPOLIS, referente ao mês de Julho/13 – desp.: À Comissão de Finanças e
Orçamento; PARECER CFO Nº 024/13 – referente ao PROJETO DE LEI Nº 017/13 (Dispõe
sobre o Plano Plurianual de Salesópolis, para o período de 2014 a 2017 e dá outras
providências) – desp.: Aprovado como peça acessória; PARECER CFO Nº 025/13 –
referente ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Salesópolis, relativo ao mês de
Junho/13 - desp.: Aguarde-se o Parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
para então emitir o parecer final e conclusivo; PARECERES CFO Nºs 026, 027, 028 e
029/13 – referentes aos Balancetes da Santa Casa de Misericórdia Frederico Ozanan,
respectivamente, relativos aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro/12 –
desps.: Aguarde-se os Pareceres do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para
então emitirem os pareceres final e conclusivo e devolva-se à Prefeitura Municipal;
COMUNICADOS sobre a liberação de recurso financeiro: do Ministério da Saúde – no valor
de R$ 1.096,14 para Pagamento de Piso Estratégica – Gerenciamento de Risco de VS
(FNS) – competência Janeiro/2013, no valor de R$ 2.400,00 para Pagamento de Ações
Estruturantes de Vigilância Sanitária (FNS) – competência Janeiro/2013; no valor de R$
108.445,95 para Pagamento de Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial
e Hospitalar – competência Julho/13; do Ministério da Educação – nos valores de R$
13.301,52 e de R$ 3.900,45, ambos referentes a 5ª Parcela do PNATE – competência
Julho/2013; CONVITES: da Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá - para a 41ª
Exposição de Orquídeas e Plantas Ornamentais, nos dias seis, sete e oito de setembro, das
dez às vinte e duas horas, no Pavilhão de Exposição Prefeito José Massa – desp.: Arquivese, Plenário ciente; OFÍCIO Nº 1908/2013, do Deputado Estadual André do Prado,
encaminhando Ofício da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional –
Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN, informando que referido departamento
passa por reestruturação e análises técnicas a fim de concluir estudos antes de implantar
novas CIRETRANS – desp.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, o Sr.
Presidente concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. BENEDITO LÉLIS
RENÓ iniciou justificando seu Requerimento Nº 134, dizendo que verificou a caixa d’água no
local, portanto, quer saber se a água para análise foi retirada da própria caixa ou direto do
poço artesiano. Disse que consultou técnicos da área e descobriu que este resultado é
impossível se a coleta se deu direto do poço artesiano e, se foi da caixa d’água, o resultado
deve-se à falta de limpeza desta, portanto, se constatado o engano, a Prefeitura Municipal
poderá evitar compras e gastos com os galões de água à comunidade escolar. Com relação
a sua Indicação Nº 250 e Requerimento Nº 133, enfatizou a necessidade de preparar os
atletas, durante o ano todo, evitando que, próximo de campeonato, o município tenha que
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caçar atletas para “cumprir tabela", sem considerar que o custo é alto. Disse que apresentou
o Requerimento Nº 132 por considerar absurda a inclusão do caminhão pipa no leilão, pois
era o único veículo que fazia a limpeza na cidade e fazia o transporte de água, e quer saber
o valor que ele foi leiloado. Também justificou seu Requerimento Nº 130, acrescentando que
a cidade estava nojenta, tanto que fotografou a situação, dada as reclamações de turistas
que lhe disseram que a cidade já foi melhor na questão da limpeza. Quanto aos Balancetes
Financeiros da Santa Casa, os quais assinou “com ressalva”, disse que os Vereadores não
podem exarar parecer favorável porque não entendem de contabilidade, ressaltando que
cabe à Prefeitura Municipal exarar tal parecer. Enfatizou que os Vereadores não podem
“assinar cheque em branco”, em especial, com relação à Santa Casa, diante de tantos
comentários acerca da contabilidade daquela entidade. Em resposta ao Sr. Presidente, que
considerou não ter validade sua assinatura “com ressalva” nos pareceres, por não justificar
os motivos da ressalva, o orador finalizou enfatizando que sua atitude tem valor, inclusive
jurídico. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS referindo-se à manifestação do orador que o
antecedeu, sobre os Balancetes da Santa Casa, disse que a obrigação dos Vereadores é
fiscalizar sim, haja vista que também aprovam o repasse de verba para aquela entidade.
Acrescentou que, ao assumir a Santa Casa, o Prefeito Rafael deveria ter realizado uma
auditoria, diante da enorme dívida acumulada e que não tem fim, e verificado também como
foram gastos os recursos advindos da população. Com relação ao leilão, matéria do
Requerimento Nº 132 do Nobre Colega Benedito Lélis, o orador esclareceu que foi leiloado
apenas o caminhão, pois estava soltando muita fumaça, não incluindo nem o motor nem a
bomba de água, afirmando que o Sr. Prefeito Municipal tem a intenção de comprar outro
caminhão. Justificou oralmente sua Indicação Nº 249, enfatizando que vem acontecendo
vários acidentes no local e, para evitar novos casos, sugeriu a instalação de radares e
finalizou declarando seu apoio ao Projeto de Lei Nº 18, de autoria do Poder Executivo. O
VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA lamentou o OFÍCIO Nº 1908/2013, do Deputado
Estadual André do Prado, contendo o Ofício DETRAN, por entender que o emplacamento é
uma alternativa para melhorar a arrecadação este município, entretanto, muitos moradores
buscam este serviço nos municípios vizinhos, dada a demora no atendimento, sugerindo
que solicitem aos deputados interferirem em prol desta cidade. Declarou seu apoio à
Indicação Nº 252, do Nobre Colega Edney,
registrando que tem recebido várias
reclamações dos moradores da zona rural, portanto, também espera que a Empresa VIVO
realize o conserto, com a maior rapidez possível. Quanto aos Jogos Regionais, matéria de
proposições do Nobre Colega Benedito Lélis, o orador aproveitou para registrar e
parabenizar a Academia Santos de Tae Kondo, cujo atleta Vitor, competiu por Salesópolis e
foi premiado em Guararema, elevando o nome de Salesópolis. Acrescentou que a
Secretaria Municipal de Esportes deveria dar atenção às academias particulares,
incentivando o esporte que, neste caso, é custeado pelos pais. Parabenizou o atleta Vitor e
seus pais e acrescentou que o incentivo ao esporte é uma forma de evitar que as crianças
se envolvam com drogas e, finalizando, disse acreditar que o município recebe verba para
este fim. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS justificou oralmente seu Requerimento
Nº 129, lembrando que a Deputada Janete Pietá esteve em Salesópolis, realizando o
orçamento participativo, oportunidade em que ficou decidida a aplicação do recurso para
ampliação do Galpão da ARES – Associação dos Recicladores de Salesópolis. Lembrou
que referida associação conta com mais de quinze funcionários, cujas famílias são
sustentadas com recursos do material reciclável, e que a coleta mensal chega a trinta
toneladas que deixam de ir para os aterros sanitários, portanto, espera seja agilizado os
trâmites para liberação do recurso. Disse ter tomado conhecimento de que, no passado,
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Salesópolis perdeu recursos devido à morosidade na entrega de documentos, esperando
que isso não se repita nesta gestão, dada a grande diferença que referida Emenda fará para
este município. Prosseguindo, justificou sua Indicação Nº 252, acrescentando que tem
recebido diversas reclamações, como sabe que outros Nobres Pares também receberam.
Registrou que as falhas do sinal para os celulares também tem sido problema na área
central da cidade, portanto, espera que a empresa concessionária atenda as reivindicações
porque não se trata de um serviço gratuito. Com relação à qualidade da água da Escola do
Bairro Nhá Luz, matéria do Requerimento Nº 134, do Nobre Colega Benedito Lélis, o orador
esclareceu que a análise foi realizada atendendo um pedido seu, para todas as escolas
abastecidas por poço artesiano, sendo detectados alguns problemas e que a Administração
Municipal já está intervindo na solução. Quanto ao caminhão pipa que abastece as escolas,
esclareceu que a água é fornecida pela Sabesp, mas, o caminhão é da frota municipal.
Informou que o PROJETO DE LEI Nº 18, encaminhado pelo Poder Executivo, vem atender
um anteprojeto de sua autoria, portanto, solicitou aos Nobres Pares analisarem a matéria
porque sua aprovação viabilizará outros programas, tanto da Sabesp quanto do Governo do
Estado, no que diz respeito à rede de esgoto, como o Projeto – Se liga na rede, que
disponibiliza a ligação de esgoto gratuita para população de baixa renda, o que muito
colaborará tanto com as famílias, como com o meio ambiente. Não havendo mais oradores
inscritos, nem pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia, o Sr. Presidente comunicou a
pauta prevista para a próxima sessão: única discussão e votação do PROJETO DE LEI Nº
017/13 (Dispõe sobre o Plano Plurianual de Salesópolis, para o período de 2014 a 2017 e
dá outras providências), de autoria do Poder Executivo. Ato contínuo, passou para a
EXPLICAÇÃO PESSOAL e, conforme livro de inscrição, concedeu a palavra aos
Nobres Edis inscritos. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS parabenizou o Sr. Mauro dos Santos,
popularmente conhecido por “Mauro Fartura”, por sua eleição como Presidente do COMTUR
– Conselho Municipal de Turismo. Informou que esteve comentando com a Sra. Rosangela
– Diretora Municipal de Turismo, sobre a falta de eventos na Praça da Matriz que, nos finais
de semana “está morta”, contudo, ela informou que, após a eleição do COMTUR, seriam
colocadas atividades em funcionamento. O orador disse que o município tem recurso para o
turismo e deve utilizá-lo para movimentar a praça e oferecer algo para os jovens, além da
área de esporte. Reportando-se ao SAMU, parabenizou todos os socorristas e motorista,
contudo, registrou que vem solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, a tomar providências
quanto à demora no atendimento. Comentou que, há poucos dias, ocorreu um acidente nas
proximidades do Portal e o socorro demorou a chegar, quase cinquenta minutos,
acrescentando que isso não pode acontecer, dada a importância da vida das pessoas.
Lamentou ter tomado conhecimento de que a Santa Casa local é impedida de telefonar para
o SAMU, sendo necessário que alguma pessoa o faça diretamente, contudo, disse que são
tantas as informações solicitadas que acredita ser esse um dos motivos da demora. Sugeriu
ao Prefeito Rafael que realize reunião com a equipe do SAMU, lembrando que é um serviço
pago pelo município, portanto, tem direito a exigir melhor atendimento. Citou ainda outro
acidente que ocorreu na Estrada de Santa Branca, cuja vítima agonizava diante da demora,
obrigando o orador a vir pessoalmente solicitar o socorro. Esclareceu que, nesta
oportunidade, tomou conhecimento de que a viatura tem monitoramento, impossibilitando
sair sem autorização e acompanhamento, portanto, espera que o Sr. Prefeito interceda para
diminuir o tempo de atendimento, haja vista que os funcionários são competentes. Com
relação às crescentes autuações ambientais aos proprietários salesopolenses, o orador
registrou que os Vereadores estiveram no Palácio do Governo reivindicando medidas,
juntamente com o Deputado Gondim, que pediu audiência até com o Desembargador,
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superior do Promotor que está determinando as autuações, entretanto, a população deve
entender que a decisão não depende dos Vereadores. Ressaltou que, se dependesse dele,
não deixaria os fiscais ambientais passarem do Portal desta cidade, pois, pelo que percebe,
se continuar do jeito que está, Salesópolis vai parar e é isso que estão tentando evitar. Por
fim, sugeriu àqueles que falam que os Vereadores não fazem nada, a acompanharem o
trabalho de todos, e assim, constatarem o que fazem ou deixam de fazer. O VER. MÁRIO
BARBOSA PINTO iniciou agradecendo o Deputado Federal Arnaldo Faria de Sá que,
atendendo sua solicitação e do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes, liberou uma Emenda
Parlamentar, no valor de duzentos e cinquenta mil reais, destinada à infraestrutura urbana
desta cidade. Em seguida, comentou que foram alteradas as ruas que receberão asfalto,
porque as anteriores não contavam com galeria de água entre outros, como a Rua
Sebastião Soares Leite e outras que terão que esperar mais um pouco. Entretanto, o orador
enfatizou a necessidade de, ao menos, passar a máquina na Rua Sebastião Soares Leite
que está intransitável e ainda terá que esperar mais pelo asfaltamento. Sobre a reunião que
esteve com outros Nobres Pares, no gabinete do Secretário Estadual de Meio Ambiente –
Sr. Edson Aparecido, comentou que referido secretário entendia que as multas estavam
sendo aplicadas a apenas um bairro e não na cidade toda, portanto, também concluiu que o
Promotor do GAEMA - Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente está
equivocado, quando então, sugeriu uma conversa com o Desembargador, para interceder
junto àquele Promotor e propor um TAC – Termo de Ajuste e Conduta, até que seja
aprovada a Lei Específica. Lamentou a demora na aprovação da referida lei, da qual
também depende o Plano Diretor, onde há todos os loteamentos irregulares cadastrados,
contudo, enfatizou a necessidade de continuar cobrando para agilizar o sugerido TAC, bem
como efetivar a união deste município com os de Mogi das Cruzes e Biritiba Mirim, que
enfrentam os mesmos problemas, fortalecendo a luta. Referindo-se aos serviços funerários,
registrou que o município não tem mais contrato com a Consil, portanto, agora, o velório é
municipal e, considerando que Salesópolis conta com duas funerárias,elas terão o mesmo
direito de usar o espaço público do Velório Municipal. Registrou que, na madrugada desta
data, faleceu uma pessoa, cuja família enfrentou dificuldades para conseguir a abertura do
velório, porque uma funerária não autorizou, o que o indignou muito porque já existe um
Decreto do Prefeito Rafael acerca da utilização do espaço pelas duas empresas, esperando,
portanto, sejam tomadas as providências para evitar situações constrangedoras como esta.
O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA iniciou declarando-se indignado com o descaso do
Poder Público frente à falta de segurança, que está deixando os moradores de Salesópolis
com medo e, principalmente, os do Distrito Nossa Senhora dos Remédios, cuja população,
há anos, vem solicitando, ao menos, uma viatura no bairro, visto que, em meados de 2008,
a única base comunitária que existia foi demolida. Relatou que, na semana passada, foi
registrado outro roubo, com indivíduos armados, no Bairro do Itagassu, deixando os
moradores, mais uma vez, amedrontados e sem ação. Lembrou que o Caixa Eletrônico do
Distrito dos Remédios foi roubado por três vezes, a Padaria daquele Distrito foi assaltada,
além de furtos ocorridos na área central e escolas, portanto, questionou até quando
assistirão sentados todas essas atrocidades com o povo desta terra, inclusive homicídios.
Questionou ao Sr. Prefeito Municipal se não estava passando da hora de reunir-se com os
Vereadores e cobrarem, novamente, do Comandante da Polícia Militar do Alto Tietê, maior
segurança para este município, aumento do efetivo Policial e a disponibilização de uma
viatura para fazer o policiamento preventivo no Distrito, conforme prometido logo após a
reunião que aconteceu na quadra de esportes do Distrito dos Remédios, questionando se foi
apenas promessa. Disse que já cobrou aquele Coronel por diversas vezes, portanto, espera
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a reunião sugerida, questionando se esperarão os marginais invadirem órgãos públicos,
porque casas de trabalhadores já estão sendo invadidas. Também questionou o que mais é
preciso acontecer para que sejam tomadas medidas frente ao Coronel da Polícia Militar.
Reiterou a necessidade de união, atitude e força de vontade para ajudar a população que
depositou nos atuais políticos toda sua confiança. Declarou que estará sempre trabalhando
em favor da população, até porque, é Tecnólogo em Segurança e tem dezesseis anos de
experiência na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Disse que não adianta o Coronel
enrolá-lo ou fazê-lo passar por mentiroso, e que estará cobrando, desde o Tenente até o
Coronel, a cumprirem o que prometeram na reunião realizada no Distrito do Remédio.
Prosseguindo, disse que, de acordo com cientistas sociais, de Grupos de Pesquisa em
Violência e Cidadania, as estatísticas de criminalidade têm se mostrado maiores em locais
com carência extrema de emprego, tráfico de drogas e, principalmente, da escassa
presença do Estado, fato que vem ocorrendo no citado Distrito. Acrescentou ainda que, de
modo geral, todos os estudos e levantamentos concluem, ou conduzem à conclusão, que a
violência e a criminalidade se abastecem e se reabastecem, basicamente, da ausência do
Estado. Como exemplo de ausência do Estado, o orador citou a sensação de impunidade
despertada nos criminosos. Falou que há um distanciamento dos Vereadores, do Sr.
Prefeito Municipal e representantes do Estado, da vida real da maioria dos cidadãos,
portanto, os Vereadores que estão mais próximos da população sentem isso “na própria
pele”. Enfatizou que, com quase todos os males que afligem o povo, refirindo-se à
segurança pública, afirmou que é melhor prevenir, evitar, do que, depois, tentar pegar o
ladrão, o que significa um policiamento preventivo. Disse ainda que não se acaba com a
criminalidade, controla-se, mas, que isso se faz na polícia e não apenas com conversa,
segundo alguns estudiosos da área. Acrescentou que, se nem tudo isso é possível, ao
menos e de imediato, no caso de Salesópolis, é possível dar continuidade no que foi
começado no dia nove de maio, com a reunião realizada na quadra de esportes do Distrito
dos Remédios. Declarou estar certo de que há lugares do Estado de São Paulo onde a
violência produz mais dramas e é traduzida em números muito piores, mas, não é lá que
estão os bons exemplos que podemos e devemos aproveitar, mas, em Salesópolis, lugar
de pessoas acolhedoras, educadas, cidade turística que necessita de policiamento. Reiterou
a frase já registrada em sessões anteriores - “pobres dos cidadãos cujas autoridades
politicas de sua cidade dizem que segurança não é um problema seu”, acrescentando que
segurança é um problema de todos e não discrimina sexo, idade, religião, classe social,
bairro, cidade, nem mesmo os profissionais de segurança estão fora, ou seja, não escapam
da criminalidade, como se constata, todos os dias, nos noticiários televisivos. Ressaltou a
necessidade de desenvolver projetos que tragam mais segurança à população, avançar,
evoluir e buscar novas tecnologias para garantir meios mais eficazes ao combate da
criminalidade como um todo, seja através de câmeras de monitoramento ou outras medidas
já registradas, ou todos continuarão perdendo. O orador falou ainda que a cooperação, a
criação e a multiplicação de conselhos comunitários e, especialmente, o envolvimento das
famílias são imprescindíveis para onde se quer chegar. Para isso, prosseguiu, deve-se,
humildemente, reconhecer que esta cidade está atrasada, porque os moradores do Distrito
dos Remédios identificam a segurança, entre os problemas que mais os preocupam,
contrariamente ao que falou o Coronel PM Dourado, em entrevista ao Jornal da Globo.
Disse esperar que este tema seja permanentemente debatido pelos seus Nobres Pares e
Prefeito Municipal. Contudo, mesmo diante desta sua indignação, disse que não poderia
deixar de registrar o trabalho desempenhado pela Associação Caminhando Juntos sob a
coordenação da Sra. Elisabete (funcionária deste Legislativo), muito bem feito com as
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crianças, adolescentes, jovens e seus pais, o que deveria ser realizado também pela
Prefeitura Municipal, que recebe muito mais ajuda, e concluiu dizendo que todos devem
estar juntos para vencer e não serem vencidos. Reportando-se à demora dos serviços
prestados pelo SAMU, também enfatizou que não critica os funcionários, mas, a demora no
atendimento. Dirigindo-se ao Nobre Colega Mário Barbosa Pinto, o orador disse que
também já apresentou proposição sobre a Rua Sebastião Soares Leite, citada por ele, mas,
tudo o que solicita não é atendido. Informou que o Vice-Prefeito Municipal (Vanderlon
Oliveira Gomes), atual responsável pelas estradas, já sabe da necessidade exposta pela
população, porém, embora ele tenha sido Vereador por dois mandatos, conheça como
ocorrem as coisas, e ainda que essa rua esteja a cem metros do Setor de Obras, o mesmo
não atende e não dá a devida atenção. A VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA
DUQUE disse que foi procurada por alguns munícipes, reclamando a falta de medicamentos
na Farmácia do Posto de Saúde. Acrescentou que até mesmo os funcionários do setor
solicitram uma reunião para discutir o assunto, pois, há muitas pessoas que necessitam de
medicamentos de uso contínuo, em especial, moradores da zona rural, que vêm até a
cidade para busca-los e não encontram. Ainda sobre a Secretaria da Saúde, disse que os
pacientes tentam agendar os exames solicitados pelos médicos e são orientados a voltarem
outro dia, mas, voltando no dia determinado, não conseguem o agendamento, portanto,
mais um caso a ser discutido e resolvido, pois, tais situações, demonstram que as pessoas
estão sendo enganadas. Lamentando, a oradora ressaltou que há pessoas que não têm
condições de adquirir o medicamento, como o caso de uma pessoa diabética que usa um
medicamento de 500mg, mas, após um AVC, teve que aumentar a dose para 750mg,
entretanto, não há medicamento disponível na Secretaria Municipal de Saúde, obrigando a
paciente a pagar mais de dezoito reais por caixa de 500mg, haja vista que o de 750mg não
está incluso na cesta-básica do Governo Federal. Lamentou o fato, enfatizando a
necessidade de rever e discutir o caso, porque o paciente tem seus direitos, mas, ainda
assim, não está conseguindo agendar exame, nem obter o medicamento, tendo que viajar
para Mogi das Cruzes, e gastar dinheiro que nem dispõe, para comprar o medicamento.
Ressaltou a necessidade de lutar para garantir o direito do cidadão, porque há tantas
propagandas na televisão, mas, nada se efetiva, enquanto os funcionários da área levam
xingo sem nada a ver com isso. Por fim, reiterou a necessidade de reunião e definir que
deve-se dar informações verdadeiras aos cidadãos, expondo quem é o culpado, seja o
Ministério da Saúde ou outros, porque a saúde é prioridade. O VER. PAULO AROUCA
SOBREIRA iniciou reportando-se aos problemas ambientais enfrentados por esta cidade,
lembrando que, antigamente, um papel, ainda que fosse de pão, tinha validade até mesmo
para vender um terreno, mas, atualmente, devido às mudanças nas leis que visam
beneficiar uns e prejudicar outros, o município vem enfrentando vários problemas. Sendo
assim, disse entender que não adianta o TAC – Termo de Ajuste de Conduta, que seria
concordar com o erro, e enfatizou a necessidade de lutar para regularizar a situação. Disse
que muitas pessoas lutaram para conseguir o que têm, pagam ITR e demais impostos,
portanto, devem ter direito à escritura, alvo da luta que foi pauta de reunião com o
Secretário Estadual de Meio Ambiente, graças ao apoio do Deputado Estadual Dr. Gondim.
Falou que somente assim garantirão o direito à moradia, à casa, ao terreno do
salesopolense. Acrescentou que, daqui para frente pode-se estabelecer nova norma e a
própria Prefeitura Municipal trabalhará neste sentido, mas, não pode prejudicar o que já está
feito. O orador disse que entende que há erros por causa de herança e compra, contudo,
isso ocorre em noventa por cento do País, e que Salesópolis sofre ainda mais, devido à Lei
de Proteção aos Mananciais. Ressaltou a necessidade de irem até o Governador do Estado
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ou convidá-lo a visitar esta cidade para conhecer de perto a situação e constatar que não se
trata de área como os casos de favelas, localizadas em morros. Também lembrou da
necessidade de aprovar a Lei Específica que, há anos, vem se arrastando e agora,
prejudicando ainda mais os cidadãos. Também disse que as políticas públicas devem
defender melhorias para o cidadão que paga tudo, até mesmo para morrer. Declarou, por
fim, entender que a maior dificuldade dos Vereadores e do Prefeito Municipal é conseguir,
embora cobrando dos Deputados Estaduais, a votação da citada Lei Específica, que
acredita, será a solução para estes problemas. O VER. EDNEY CAMPOS DOS
SANTOS declarou seu apoio à manifestação do orador que o antecedeu, acrescentando
que, nesta data, foi publicado no Jornal O Diário de Mogi e veiculado na TV Diário, que o
Aterrado foi alvo de mais uma denúncia, cujo autor é o Sr. José Arrais, do Comitê de Bacias
do Alto Tietê. Lamentou a dificuldade que Salesópolis enfrenta para realizar obras em
benefício da comunidade e, muito embora a comunidade cobre benfeitorias das quais
depende, pessoas que nada têm a ver com a cidade, visando intenção política ou outras,
prejudicam a população. Ressaltou que com isso fica evidenciada a necessidade de união
entre Poder Executivo, Legislativo e comunidade, a fim de contornarem os problemas, onde
todos perdem. Relatou que, nos dias sete e oito de agosto, os Vereadores da Bancada do
PR – ele e os Nobres Pares Paulo Roberto e Claudinei (ausente nesta sessão por motivo de
saúde), estiveram visitando gabinetes dos Deputados Federais, em Brasília, em busca de
recursos para este município. Esclareceu que não visitaram apenas os deputados da
Bancada do PR, mas, de outras siglas partidárias, bem como os desta região, como os
Deputados Junji Abe, Ricardo Izar, Arnaldo Faria de Sá, Nelson Marquesini e outros, que se
dispuseram a liberar emendas para breve. Declarou que, muito embora seja um Vereador
“de primeira viagem”, seu objetivo é contribuir, portanto, quando encaminha documentos é
para pedir informações e solicitar melhorias, o que fez no primeiro semestre. Entretanto,
muitas vezes, por excesso de zelo, algumas pessoas sentem-se incomodadas, contudo,
considera que, por estarem atendendo os munícipes, seus documentos são de grande
importância. Declarou ainda não conhecer as particularidades do município, o que tem
buscado objetivando desenvolver um bom trabalho em benefícios dos salesopolenses.
Ressaltou que jamais tomará atitude sem antes discutir com os envolvidos ou parte
interessada, pois, tem como desejo realizar um mandato participativo, seja através das
pessoas ou entidades representativas, e jamais elaborará documento com o intuito de
prejudicar alguém ou algum setor, mas, para trabalhar e tomar atitude, precisa solicitar
informações. Por fim, informou que, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, a
Empresa de Telemarketing Tivit estará, no próximo dia vinte e três de agosto, no Centro
Esportivo desta cidade, realizando seleção de pessoal para as mais de quinhentas vagas
que está disponibilizando para esta região. Não havendo mais oradores inscritos, o SR.
PRESIDENTE concedeu a palavra como Líder de Bancada ao Ver. Cristian Luiz
Candelária (PV), informando que, no último dia quinze, aconteceu um encontro na
Assembleia Legislativa do Estado, objetivando a criação da Frente Parlamentar
Ambientalista de Vereadores, iniciativa do Ver. Gilberto Nataline, da cidade de São Paulo.
Disse que participou do evento, acompanhado da Secretária Municipal de Meio Ambiente –
Sra. Solange Wuo, onde utilizou a tribuna para expor a situação e o momento atual de
Salesópolis (crescentes multas ambientais), quando o Deputado Estadual Beto Trípoli o
esclareceu dos objetivos desta Frente Parlamentar e até sugeriu a visita de todos os
membros a esta cidade, a fim de verificar e resolver os problemas desta e demais cidade
que estão sofrendo a mesma situação, como Santo André e outras da Região Metropolitana.
Em seguida, o SR. PRESIDENTE também concedeu a palavra como Líder de Bancada ao
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Ver. Benedito Lélis Renó (PT), que iniciou informando que, nesta data, esteve com a
Presidente da República no município de São Bernardo do Campo, quando Salesópolis foi
contemplada com uma retroescavadeira, entregue ao Sr. Prefeito Municipal. Também
informou que Salesópolis será contemplada, até o próximo ano, com uma motoniveladora e
um caminhão caçamba. Enfatizou que, na oportunidade, haviam representantes de mais de
cem municípios pequenos como Salesópolis, recebendo equipamentos de grande
importância para municípios como este, que têm em torno de quinhentos quilômetros de
estradas de terra. Também declarou seu repúdio às autoridades da região que não ajudam
este município e ainda querem prejudicar, como citado pelo 1º Secretário (Ver. Edney), em
que o denunciante não mora nesta cidade, não conhece os problemas locais e vem interferir
com denúncia. Sugeriu registrar o repúdio ao denunciante, tal como ocorreu, recentemente,
como um engenheiro do DAEE, os quais não consideram que a realidade local é diferente
da que eles vivem, e mostrar-lhe, educadamente, que se quiser ajudar Salesópolis todos
serão gratos, mas, se não pode ajudar, ao menos, não atrapalhe. Por fim, sugeriu ainda,
buscarem, com humildade, ajuda da região, para a qual Salesópolis fornece água e, em
contrapartida, está para ser demolida. Ninguém mais se manifestando, o SR.
PRESIDENTE informou sobre a reunião, com o Prefeito Rafael, agendada para o próximo
dia vinte e três, contudo, aguardando confirmação e, nada mais havendo a tratar,
agradeceu a presença de todos e, em nome de Deus, declarou encerrada a s essão, da
qual lavrou-se a presente ata.
Sala Ver. Antonio Paulino de Miranda Júnior, em 19 de Agosto de 2013.
PRESIDENTE

:

1º SECRETÁRIO :
2º SECRETÁRIO :
A Ata supra foi lida e ________________ em Sessão Ordinária, realizada em
26 de Agosto de 2013.

