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ATA DA 24ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 1º de Setembro de 2014 - 2º Período da 16ª Legislatura. Ao
primeiro dia do mês de Setembro do ano dois mil e quatorze, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Vigésima Quarta 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 ausência do Ver. Sérgio dos Santos – VicePresidente e presença dos demais membros desta Casa. Havendo número legal, o Sr.
Presidente declarou aberta a sessão e solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a
leitura da ata da última sessão. Neste momento, o Ver. Cristian Luiz Candelária requereu
a dispensa da sua leitura, requerimento este que foi submetido ao plenário, foi aprovado por
unanimidade dos presentes, ou seja, dez votos, dada a ausência do Ver. Sérgio dos Santos.
Aprovada a dispensa da leitura, foi então a ata submetida à discussão e votação, sendo a
mesma também aprovada por dez votos, 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:
REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 075 – Responder as questões
e encaminhar os documentos que relaciona em vinte e dois itens, acerca da Santa Casa de
Misericórdia Frederico Ozanan, 076 – Responder as questões e encaminhar os documentos
que relaciona em nove itens, acerca de Licitações, Compras e Contratos, ambos do Ver.
Benedito Lélis Renó; e 077/14 – Determinar à Secretaria Municipal de Saúde, informar: 1 –
Qual a justificativa para não ter consertado, até o momento, o aparelho do consultório
dentário instalado na EMEF Mestra Henriqueta, quebrado há vários meses, 2 – Por
que ainda continua a falta de insumos para curativos no Posto de Saúde, 3 – Qual motivo
que, há mais de dois meses, não tem fita para realizar o exame destro; dos Vers. Mário
Barbosa Pinto e Sérgio dos Santos – desps.: Aprovados, Encaminhe-se; INDICAÇÕES
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 132 – Determinar ao setor competente, realizar a
manutenção da Estrada do Barro Amarelo, no trecho entre a Escola Municipal até a Igreja
Santa Cruz das Palmeiras, bem como intensificar a fiscalização, objetivando inibir o uso da
referida estrada de forma indevida, por parte dos indivíduos que extraem madeira de
eucalipto da região; e 134/14 – Determinar ao setor competente, providenciar a devida
identificação por meio de placas, da Rua Benedita Fonseca de Camargo, trecho que dá
acesso ao Clube SACI, conforme consta na Lei Nº 1659 que consolida e convalida a malha
viária do município, conforme anexo, ambas do Ver. Edney Campos dos Santos – desps:
Encaminhe-se, lida no Expediente; OFÍCIO Nº 436/14 do Poder Executivo, encaminhando
o BALANCETE FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SALESÓPOLIS, referente ao mês de julho/2014, através de mídia digital – um cd-rom –
desp.: À Comissão de Finanças e Orçamento; CONVITES da Prefeitura Municipal de Mogi
das Cruzes, para inaugurações: Escola de Governo e Gestão – dia dez de setembro, às
nove horas; CRAS – Centro de Referência de Assistência Social – dia treze de setembro, às
dez horas; CEMPRE Centro Municipal de Programas Educacionais – dia vinte de setembro,
às onze horas; e Implantação de nova equipe de trabalho na Unidade do Posto de Saúde
da Família do Jardim Aeroporto – dia treze de setembro, às onze horas – desps.: Arquivese, 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
75, enfatizando tratar-se de informações importantíssimas acerca da Santa Casa local para
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os Vereadores ou para qualquer entidade que pretenda assumi-la. Acrescentou que tais
questionamentos são como uma prestação de contas, que servirão para constatar se a
intervenção resolveu ou agravou ainda mais os problemas, haja vista que tal alternativa
deveria equilibrar as contas e manter a Santa Casa. Em seguida, justificou oralmente seu
Requerimento Nº 76, através do qual questiona sobre as câmeras de monitoramento,
instaladas há quase um ano, mas que, até o momento, não foram inauguradas. Disse que
desconhece se há equipe utilizando-se das câmeras e trabalhando pela segurança da
cidade, sabe apenas que são utilizadas como “big brother”, ou seja, para bisbilhotar a vida
alheia, sem o caráter sério de prevenir um acidente, assalto ou ainda para prender algum
ladrão, muito embora seu alto investimento. Acrescentou que, nesta mesma proposição,
questiona sobre a obra de asfaltamento de vinte e seis ruas da cidade, conforme placa
informativa, porém, reduzidas para seis ruas, tendo o valor total reduzido de dois milhões e
setecentos mil reais para dois milhões e quatrocentos mil reais. Enfatizou que pretende
saber se o dinheiro será bem e honestamente utilizado, seja para falar aos moradores das
ruas que foram excluídas, ou saber quem são os moradores das seis ruas que serão
beneficiadas, se estes são amigos pessoais do atual governo. Parabenizou a cidade de
Mogi das Cruzes, que aniversaria nesta data, ressaltando que muitos salesopolenses
trabalham e estudam naquela cidade, bem como lá são atendidos na Área de Saúde.
Finalizou dirigindo-se ao Sr. Presidente, requerendo a elaboração de Moção em nome desta
Casa de Leis, cumprimentando a cidade de Mogi das Cruzes e saudando o seu Prefeito
Municipal. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS justificou oralmente sua Indicação Nº
132, ressaltando que a manutenção da referida estrada já foi realizada nesta gestão,
contudo, a forma pela qual é utilizada para extração de madeira é inadequada. Acrescentou
que, muito embora reconheça que todos devem ter o direito a trabalhar, é importante
considerar que têm direitos iguais os demais usuários da referida estrada e seus
moradores, que a utilizam para trabalhar e também para o transporte escolar. Esclareceu
que solicita manutenção, mas também fiscalização para que as estradas sejam utilizadas
devidamente. Comentou que visitou várias estradas e observou que há madeiras
depositadas nas suas margens, em muitos casos, dificultando a saída de água que,
consequentemente, prejudica o leito carroçável. Enfatizou a necessidade de todos se
conscientizarem de que o direito ao uso é de todos, seja dos que trabalham como também
dos demais usuários. Por fim, justificou sua Indicação Nº 134, lembrando que a lei
municipal que denominou referida via pública data de 2012, mas, até o momento, não há
placa de identificação, dificultando a entrega de correspondências e encomendas, situação
que pode ser solucionada através de uma simples ação. Não havendo mais oradores
inscritos, nem pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia, o SR. PRESIDENTE passou
a EXPLICAÇÃO PESSOAL e, conforme livro de inscrição, concedeu a palavra aos
Nobres Edis inscritos. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO iniciou comentando que, na última
terça-feira, foi realizada uma reunião informal, em que participaram ele e os Nobres Pares
Cristian, Sérgio, Lélis e Sandra, juntamente com a Dra. Nelly e seu grupo, que defendem os
animais sem dono deste município. Falou que eles pretendem realizar Audiência Pública e
que, na mencionada reunião, discutiram vários problemas com este grupo de defensores, e
que os Vereadores se propuseram a colaborar, diante do trabalho que já desenvolvem em
prol dos animais abandonados. Lembrou que, neste mês de Agosto, deveriam ocorrer as
vacinações nos cães, fato que tem sido questionado por muitos moradores, pois, nada se
ouviu sobre a campanha anual. Reportando-se à Festa do Folclore, realizada no último dia
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trinta e um de agosto, disse que a cidade precisa se unir mais para realizar eventos,
envolve toda comunidade e as escolas. Falou que referida festa foi uma decepção, pois
apenas contou com algumas pessoas, ao contrário de anos anteriores em que se atraiam
muitos visitantes. Enfatizou que, se o calendário estava apertado, não deveriam tê-la
realizado, porque foi uma situação constrangedora para uma estância turística, cujos grupos
que se apresentaram assistiram uns aos outros, porque não tinha plateia. Por fim,
parabenizou o Professor Vitor, técnico de handebol, pelo trabalho que vem desenvolvendo
voluntariamente nesta cidade. O VER. PAULO ROBERTO DE FARIA registrou que, graças
a união da população, Srs. Conrado e Laércio, Prefeito, Vice-Prefeito Municipal e demais
funcionários do Setor de Obras conseguiram resolver o problema da ponte do Itaguassu,
sobre o Rio Paraitinga, que contava com mais de dez metros de vão livre, impossibilitando
até mesmo a passagem do transporte escolar. A VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS iniciou
parabenizando o técnico da equipe de handebol, Sr. Vitor e toda equipe que representou
Salesópolis no Campeonato de Handebol em Osasco, trazendo medalha de ouro para esta
cidade. Reportando-se também à reunião realizada com o grupo que defende os animais
errantes desta cidade, falou que tratar dos animais é uma questão de saúde pública e o
aumento deles pelas ruas demonstra que alguma coisa está falhando no que tange à ações
pública direcionadas para o caso. Enfatizou a necessidade de reunir a população e Poder
Público porque, embora referido grupo esteja lutando por recursos para atendimento de
animais, é necessário verificar se há Lei Municipal regulamentando o Centro de Zoonose.
Lembrou que a funcionária responsável pelo Centro de Zoonose ocupa o cargo de Diretora
Administrativa da Saúde, portanto, já atua em desvio de função. Acrescentou que, naquela
reunião, lembraram-se do terreno desapropriado, na gestão anterior, para atender tais
animais, entretanto, referidos animais estão sendo cuidados, pela Prefeitura Municipal, em
uma escola desativada, que não é o local ideal. Ressaltou que, na referida reunião, aquele
grupo trouxe aos Vereadores um modelo de lei, da cidade de Rio Grande da Serra,
constando toda sistemática da criação e posse dos animais e, embora considerando tal lei
completa, disse que será necessário adaptá-la à realidade local. Falou que pretende
convocar a Secretária Municipal de Saúde e a responsável pela Zoonose, porque não
adianta pedir recurso se não há legislação pertinente que possibilite sua liberação, sendo
necessário antes regulamentar, inclusive, criando o cargo de Cuidador de Animais.
Recordou que uma verba de trezentos mil reais, destinada pela Deputada Federal Janete
Pietá para a reciclagem, foi perdida devido à falta de projeto de resíduos sólidos neste
município. Disse que tal situação faz questionar se não estão adiantando as coisas, fazendo
movimentos “para inglês ver”, ao invés de regulamentar os setores para poder receber tais
recursos. Falou que assumiu o compromisso junto àqueles munícipes de levantar tais
questões e encaminhar os documentos para, posteriormente, fazer as convocações e
colocar em pauta o tratamento e cuidado aos animais deste município. Finalizou
agradecendo o convite dos moradores do Bairro dos Nunes para a missa e almoço em que
participou no dia anterior a esta sessão. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ também
reportou-se à questão dos animais, agradecendo nominalmente cada um dos participantes
na mencionada reunião. Em seguida, disse que Salesópolis está desgovernada e que
nenhum setor funciona, haja vista que os cachorros são invisíveis, necessitando que este
grupo de pessoas convidasse os Vereadores para apresentar propostas concretas. Falou
que a Lei de Zoonose local está ultrapassada, perdura há vinte anos, e seu intuito é
exterminar os animais, contudo, atualmente, a legislação propõe cuidar deles, diminuindo
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seu crescimento. Falou que todos os locais em que referidos animais são atendidos estão
irregulares e, na área desapropriada, nada foi feito ainda. Acrescentou que uma
administração séria, se não dispõe de recursos, ao menos regulariza a situação através da
sua Assessoria Jurídica, do Setor de Planejamento e de Meio Ambiente, mas, atualmente,
as verbas são perdidas devido à irregularidades. Disse que esta situação demonstra que os
Vereadores estão preocupados com Salesópolis, mas, tudo o que pedem, sejam melhorias
em estrada ou exames na Santa Casa, obtém como resposta que falta dinheiro, embora
estejam se empenhando para conquistar Emendas Parlamentares, cuja obrigação não é do
Vereador, mas, do Poder Executivo Municipal. Falou que a parte do Poder Executivo é
simples, basta regularizar, mas, tudo demonstra que se vive um momento triste, tanto que
prevê que o povo de Salesópolis sofrerá muito ainda, consequência de quem governa com
maldade, pensando apenas no antecessor e não no povo, demonstrando mágoa e maldade
e, quem governa assim, não o faz para o povo. Ressaltou a necessidade de tomar nova
medida para governar para o povo, porque tudo que se pensa para este município não
funciona, haja vista que o Chefe do Poder Executivo apresentou, nesta Casa de Leis, um
projeto primário, embora sendo ele um Engenheiro. Disse que um munícipe lhe abordou
dizendo que ele (o orador) está dificultando o Governo Rafael, segurando tudo nesta Casa
de Leis, quando lhe respondeu que não tem esta força, mas, que nunca viu tanta
incompetência. Lembrou que esta Casa de Leis conseguiu excluir o elevador da obra do
Portal, evitando críticas posteriores, como aconteceu com o britador e trailer odontológico, e
que este último será vendido como sucata porque está todo enferrujado. Retomando sobre
o projeto apresentado pelo Prefeito Rafael, que conta com espelhos d’água, o orador disse
que esta cidade não tem Hospital nem Posto de Saúde, portanto, prevê que morrerão
pessoas com dengue devido à falta de manutenção de tais espelhos d’água, haja vista que
não se faz manutenção nem na piscina do Centro Esportivo Municipal. Falou que o projeto
apresentado da “Avenida Nova” é uma parte, contudo, o Prefeito Municipal deveria
desapropriar outra área para implantar um parque, ao invés daquele local, entendendo ser
mais uma ação de um “Prefeito de Puxadinho”. Informou que, neste ano, serão aplicados
dois milhões e meio de reais, entretanto, o projeto total custará doze milhões de reais.
Acrescentou que o trecho em questão (Avenida Nova) será tratado como a Praça Padre
João Menendes, em que o próximo Prefeito Municipal destruirá o que o antecessor fez.
Falou que o outro lado do Rio Paraitinga (onde se conhece por Avenida Nova) deveria ser
utilizado como rodovia, com ciclovia, porque a avenida atual (Avenida Professor Adhemar
Bolina) não suporta o movimento crescente. Lembrou que a gestão anterior já investiu
recurso naquele espaço, portanto, é necessário pensar no futuro desta estância turística,
utilizando bem o recurso de doze milhões de reais, começando um projeto novo, com
ciclovia e espaço para as pessoas caminharem. Ressaltou a necessidade de exigir que o
dinheiro público seja corretamente utilizado, fatores de cobrança da população que está de
olho em tudo. Questionou por que a Prefeitura Municipal está substituindo seu Encarregado
de Compras e contratando uma pessoa que veio da Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim,
cunhado do Prefeito daquele município, que “tem a técnica de fazer tudo, sabe maquiar,
sabe tirar o dinheiro daqui e por ali, porque ele é técnico nisso”, ressaltando que quer a
utilização do dinheiro público de maneira honesta, com transparência. Em seguida,
questionou por que o Sr. Prefeito Municipal não apresenta seus Secretários quando há
mudança, e por que não consulta a Câmara Municipal. Por fim, desculpou-se pelo seu
desabafo, declarando que, embora não seja nascido nesta cidade, mora aqui há mais de
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trinta anos e não quer vê-la regredir, ao contrário, e aproveitou para homenagear os
antepassados, grandes homens como o Srs. Ruy Costa e Totozinho Cardoso, nos quais
todos devem se espelhar, porque a geração atual o está envergonhando. Passando a
presidência ao 1º Secretário – Ver. Edney Campos dos Santos, dada a ausência do VicePresidente, o VER. FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA lembrou que, há um
ano, esta Casa de Leis foi pressionada pela população para empenhar-se e intervir na
melhoria do transporte intermunicipal, utilizado pela população para trabalhar, estudar ou
em busca de tratamento de saúde e, devido à novas cobranças, informou que esteve na
EMTU – Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, protocolando novo documento,
reiterando solicitações de medidas para resolver a questão da superlotação dos coletivos,
no período da manhã, sentido Salesópolis-Mogi das Cruzes, e no período da tarde, no
sentido contrário. Falou que conhece o problema de perto porque foi usuário desse
transporte antes de assumir o cargo de Vereador, mas, sabe que todos os Nobres Pares
têm parentes ou conhecidos que enfrentam este problema. Sendo assim, informou que, na
próxima semana, um técnico da EMTU virá participar de uma reunião com os Vereadores,
quando devem expor, mais uma vez, os problemas do transporte público. Referindo-se aos
exames laboratoriais em atraso, disse que, em conversa informal com o Sr. Prefeito
Municipal, ele contou que, neste mês de setembro, acabará com a demanda, pois há
pendências desde o mês de março. Na oportunidade, lembrou-lhe também do grande
número de pacientes aguardando consulta no Posto de Saúde, resultante da demissão do
Dr. Carlos Chrisman, excelente médico que atendia naquele local. Esclareceu que referido
médico não foi demitido, mas, pediu demissão alegando problemas pessoais, e que,
segundo informações, referido profissional tem uma clínica de pesquisa em Mogi das
Cruzes. Lamentou o fato, porque muitas pessoas, inclusive parentes dos próprios
Vereadores, eram pacientes daquele Médico, entretanto, uma consulta particular com ele
custa trezentos e cinquenta reais, valor fora das possibilidades de muitos. Sobre a verba do
DADE – Departamento de Apoio e Desenvolvimento das Estâncias, esclareceu que sua
utilização não passa pelo crivo dos Vereadores, ou seja, os projetos não são submetidos à
aprovação dos Vereadores e, embora cada um tenha sua prioridade, podem apenas dar
sugestões, cabendo a decisão da aplicação somente ao Sr. Prefeito Municipal. Esclareceu
ainda que esta verba é liberada anualmente e cada Prefeito Municipal a utiliza como
pretende, tanto que, no passado, com tal recurso, foi realizada a reforma da Praça da
Matriz, construída outra praça em frente à Escola Estadual Professora Olga Chakur Farah,
entre outras obras. Alertou, contudo, que cabe aos Vereadores fiscalizarem as próximas
obras, para que sejam bem feitas e que a população possa usufruir, lembrando que podem
ser cobrados, pela população, nesta parte que lhes cabe. Falou que, para atender a
população, bastam pequenas obras, citando como exemplo a Quadra do Centro Esportivo
Municipal que, nos dias de chuva, fica toda molhada, impossibilitando qualquer atividade
esportiva, o que seria resolvido com fiscalização e pequenas medidas. Aproveitou para
enaltecer o Campeonato que vem sendo realizado no referido Centro Esportivo, contando
com várias equipes e muitas pessoas prestigiando, o que ele mesmo não presenciava há
muito tempo. Quanto à piscina do Centro Esportivo, declarou concordar com o Nobre
Colega que expôs a necessidade de manutenção. Lembrou que a utilizou, há muitos anos, e
era um dos poucos espaços de diversão desta cidade, onde muitos jovens salesopolenses
aprenderam a nadar e na qual se realizaram várias competições. Enfatizou a necessidade
de tornar utilizável o Centro Esportivo, em todas as suas áreas, evitando que as crianças
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fiquem no meio das drogas, por falta do que fazer fora de casa. Declarou que não admite
ver pessoas passando drogas, pois entende que isso acaba com uma família, mas que, em
Salesópolis, não se pode mais falar que há usuários no Bairro Fartura ou Totozinho
Cardoso, porque há usuários na cidade toda. Falou que a Polícia precisa fazer sua parte e
registrou que ja foi solicitada uma reunião com vários setores envolvidos, desde Ministério
Público, Juíza, Polícia Militar e Civil, para que todos assumam suas responsabilidades,
evitando atribui-la a apenas um setor. Enfatizou que o problema deve ser resolvido, porque
este é o grande mal do século, e que é fácil constar crianças e jovens fazendo uso de
drogas em plena Praça da Matriz, a mesma que, antigamente, era frequentada por muitas
famílias. Lembrou ainda que, atualmente, as drogas estão em todas as classes sociais e
raças, por isso, todos devem cuidar para, ao menos, minimizar o problema, o que pode
acontecer com a ativação do Centro Esportivo Municipal. Aproveitou para registrar que a
equipe de handebol, comandada pelo técnico Vitor Hugo, presente nesta sessão, foi
campeã, na categoria masculina, e vice-campeão com o Projeto Handebol Salesópolis, além
de campeã, na categoria feminina, no Campeonato de Handebol em Osasco. Lembrou que
referido Técnico Esportivo não ocupa nenhum cargo na Prefeitura Municipal, apenas está
ajudando os jovens, portanto, merece o respeito e reconhecimento desta Casa de Leis.
Lembrou ainda de outras pessoas, inclusive desta Casa de Leis (Ver. Claudinei) que fazem
o mesmo trabalho voluntário, na modalidade Futebol, os quais deixam suas famílias e
trabalham voluntariamente no esporte. Citou ainda, como treinadores voluntários, o Sr. Júlio
César Pereira, PM André Candelária, da Equipe Toque Fácil, e Sr. Osmar, do Distrito dos
Remédios, todos que merecem reconhecimento. Para finalizar, declarou esperar que esta
cidade melhore, com o atual ou o próximo Prefeito Municipal, estando certo de que, ao
assumirem o mandato, todos querem fazer o bem para a cidade e uns acertam mais e
outros menos, mas, ainda assim, confia que a cidade estará melhor no futuro próximo.
Retomando a presidência e não havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE
divulgou o Convite encaminhado pelo Sr. Prefeito Municipal, para a reunião, no dia quatro
de setembro, às dezesseis horas, na sede da CAMAT, Rua Braz Torraga, Nº 888, para
apresentação dos procedimentos para o Licenciamento da Produção Artesanal de Carvão
Vegetal e o Convênio entre a Prefeitura Municipal e a TNC – The Nature Conservancy,
ambas ações demonstrando o avanço no trabalho da Prefeitura – Gestão 2013-2016 frente
ao desenvolvimento sustentável do município, enfatizando que o convite era para todos os
Vereadores. Neste momento, o Ver. Benedito Lélis Renó requereu um minuto de silêncio
pelo passamento do taxista “Dito Xixi”, e Miguel, filho do comerciante Sr. José Miguel. O
requerimento foi deferido e, ato contínuo, 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 1º de Setembro de 2014.
PRESIDENTE

:

1º SECRETÁRIO :
2º SECRETÁRIO :
A Ata supra foi lida e ________________ em Sessão Ordinária, realizada em
08 de Setembro de 2014.

