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ATA DA 25ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 02 de Setembro de 2013 - 1º Período da 16ª Legislatura. Aos
dois dias do mês de Setembro do ano dois mil e treze, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Vigésima Quinta 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 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 anterior. Neste momento, o Ver.
Cristian Luiz Candelária requereu a dispensa da leitura, requerimento este que, submetido
ao Plenário, foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente submeteu a ata à
discussão e votação, sendo a mesma também aprovada por unanimidade, 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:
REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 141 – Apoia a Equipe de
Handebol, Masculina e Feminina, informando os quesitos (espaço para treino, uniforme,
materiais esportivos e custeio para campeonatos) que, através da Secretaria Municipal de
Esportes, poderá atender de imediato, a curto e a longo prazo e, nos casos de longo prazo
ou impossibilidade, justificar os motivos, do Ver. Cristian Luiz Candelária; 142 – Prestar

informações diversas e encaminhar documentos que relaciona, relativos às últimas
duas gestões, comparadas com a atual, acerca dos repasses financeiros à Santa
Casa local e suas aplicações, especialidades médicas, empresa terceirizada que lhe
presta serviço, número de funcionários e outros; 143 – Informar o número do
processo relativo à aquisição de gás oxigênio medicinal fornecido pela Secretaria
Municipal de Saúde aos munícipes e, em caso de inexistência de contrato, enviar
cópia das Notas Fiscais relativas ao período de janeiro a agosto de 2013, justificando
a falta de contrato até a presente data, uma vez que o fornecimento tem sido regular
e deveria ter-se realizado processo licitatório, ambos dos Vers. Cristian Luiz
Candelária e Deise Aparecida Corrêa Duque; 144 – Encaminhar informações oficiais
referentes a continuação das obras do Aterrado, do Ver. Benedito Lélis Renó; e 145/13 –
Prestar informações diversas, que relaciona em trinta perguntas, acerca da Secretaria de
Turismo, do Ver. Claudinei José de Oliveira – desp.: Aprovados, encaminhe-se;
INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 258 – Tomar providências
objetivando o fechamento ou troca da tampa da boca-de-lobo, localizada na calçada da Rua
XV de Novembro, em frente ao Auto Peças Sória, Vila Henrique; 259 – Providenciar a poda
da árvore em frente à Capela São Vicente de Paulo, Bairro Totozinho Cardoso; 260 –
Providenciar a poda das ervas daninhas e a limpeza da calçada da Rua Sebastião
Nepomuceno da Silva, onde se encontra instalado o “booster” da Sabesp, no Bairro
Totozinho Cardoso, todas do Ver. Cristian Luiz Candelária; 261 – Determinar ao setor
competente a realização de obra de contenção da margem do córrego que corta o Bairro
Totozinho Cardoso, no trecho correspondente a Rua Nair Nepomuceno da Silva, entre as
Ruas Benedito Amaro de Faria e Sebastião Nepomuceno da Silva, do Ver. Edney Campos
dos Santos e outros; 262 – Determinar ao setor competente, providenciar a ligação de
energia elétrica nas luminárias, já instaladas pela Empresa Fasul, no trecho entre a Rua
Ferdinando Jungers e a EE Vereador Elisiário Pinto de Morais, Distrito dos Remédios, do
Ver. Paulo Roberto de Faria; 263 – Proceder a inscrição deste município no Programa do
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Governo Federal Mais Médicos, visando a vinda destes profissionais para Salesópolis; 264 –
Juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, viabilizar meios para minimizar o tempo
de atendimento pelo SAMU, seja conquistando mais viaturas para Salesópolis ou
diminuindo a burocracia quando das chamadas, bem como, envidar esforços para manter
ambulâncias e motoristas 24 horas de plantão na Santa Casa, ambas do Ver. Sérgio dos
Santos; 265 – Efetuar a limpeza pública nas ruas do centro e bairros da cidade,
principalmente, capina, recolhimento de entulhos e podas de árvores, do Ver. Benedito Lélis
Renó; 266 – Determinar às Secretarias Municipais competentes, se unirem para estudar a
formação de um Grupo Representativo para que inicie suas atividades em prol da
regularização ambiental que tanto vem causando transtorno no Município; e 267/13 –
Realizar, quinzenalmente, com horário e local pré-estabelecido e amplamente divulgado,
alternadamente na área rural e urbana, Reuniões Públicas para apresentação do plano de
trabalho, metas, projetos, recepção e aplicação de verbas, além da prestação de contas de
cada uma das Secretarias Municipais, favorecendo a interação do cidadão com sua cidade
e das próprias secretarias entre si, ambas do Ver. Claudinei José de Oliveira – desps.:
Encaminhe-se, lidas no Expediente;
COMUNICADO sobre a liberação de recurso
financeiro: do Ministério da Educação – no valor R$ 67.457,98 referente a Sétima Quota do
FNDE – competência Agosto/13; CONVITES: da Paróquia Bom Jesus dos Passos, para
prestigiar a chegada da imagem Peregrina de Nossa Senhora Aparecida, no próximo dia
vinte e três, às doze horas e trinta minutos, em Ato Cívico e Religioso, na Nascente do Rio
Tietê e, em seguida, a acolhida da Imagem na Igreja Matriz desta cidade; da EMEF Mestra
Henriqueta, para a Festa da Primavera, no próximo dia quatorze de setembro, a partir das
quinze horas – desp.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, o Sr. Presidente
concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ justificou
oralmente sua Indicação Nº 265, lembrando que, há tempos, vem “batendo nesta tecla”,
mas, tem observado entulhos nas calçadas e mato crescente nas guias. Disse que, se esta
Administração está há oito meses no comando da cidade, e não consegue realizar as
pequenas coisas, já dá para imaginar o que vem pela frente. Enfatizou a necessidade de
manter esta cidade limpa, pois, apesar de se tratar de uma estância turística está em
situação vergonhosa, constrangendo-o diante das pessoas que frequentam seu restaurante
e, sabendo-o Vereador, criticam a má conservação. Sugeriu fazer, ao menos, a limpeza
básica, bem como a pintura das guias e retirada do mato das calçadas. Lembrou do período
eleitoral em que chegava em casas que, muito embora fossem de pau-a-pique, seus
proprietários o recebiam muito bem diante de uma toalha de saco de farinha e panelas
brilhando, sugerindo que a cidade tome este exemplo para bem receber o turista.
Justificando também o seu Requerimento Nº 144, disse que acompanhará passo-a-passo
as obras do Aterrado, que foram iniciadas e paralisadas, para constatar se há erro do Poder
Executivo ou dos órgão ambientais e, finalizando, afirmou que continuará lutando pelos
interesses dos moradores daqueles arredores. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS justificou
sua Indicação Nº 264, esclarecendo que espera sejam resolvidos os problemas relativos à
demora no atendimento, contudo, reconheceu que os funcionários do SAMU são ótimos e
competentes, bastando desburocratizar os questionamentos feitos quando do chamado, o
que acredita, seja um dos motivos da demora, mas, reiterou o excelente trabalho realizado
pelos profissionais. Em seguida, justificou oralmente sua Indicação Nº 263, dizendo que o
Prefeito Rafael é da base do Governo, portanto, deve inscrever-se para conseguir trazer
mais médicos para atender na Santa Casa local, enfatizando a necessidade de ampliar o
quadro de especialistas, como Ortopedista, Geriatra, Cardiologista e Pediatra. Concluiu
dizendo que, se a Prefeitura Municipal assumiu a Santa Casa, deve dispensar-lhe o apoio
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necessário, ampliando o quadro médico e assim melhorando o atendimento à população e,
finalizando, ressaltou que a saúde deve ser priorizada diante dos demais problemas. O
VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA, reportando-se à sua Indicação Nº 266, disse que a
Diretoria de Regularização Fundiária, criada através de lei municipal em 2009, deve se unir
a um Grupo ou Conselho Representativo de moradores afetados pelas leis ambientais, para
juntos buscarem a solução dos problemas que afetam esta cidade. Lembrou que,
inicialmente, as autuações eram aplicadas apenas às vinte áreas consideradas ilegais para
moradia, contudo, referidas autuações vêm se estendendo à zona urbana, agravando a
situação. Sugeriu ao Comando Geral da Polícia Militar que, ao invés de enviar Policiais
Ambientais para esta cidade, envie Policiais Miltiares para solucionar os crescentes
problemas relativos à segurança, realizando rondas escolares e minimizando os problemas
que são agravados pela falta de efetivo policial. Concluindo sobre a questão ambiental, o
orador lamentou perceber que a Polícia Ambiental tenha olhos apenas para Salesópolis,
acrescentando que questionará quantas autuações têm sido aplicadas nas demais cidades
da região para compará-las as desta cidade e ver se tudo isso não é apenas uma questão
política. Em seguida, justificou sua Indicação Nº 267, dizendo que assim cumpria o que
propôs na sessão anterior com relação à transparência, sugerindo a efetivação de reuniões
com a população para expor, discutir e apresentar os problemas da cidade e assim realizar
uma administração participativa, conforme o plano de governo, enfatizando que, se a
população não vem até o Poder Público, que este faça o caminho inverso. Ato contínuo,
reportou-se ao seu Requerimento Nº 145, esclarecendo que apresenta trinta
questionamentos acerca da Secretaria de Turismo, envolvendo o setor hoteleiro, planos,
projetos e outros, por acreditar que, desta forma, estará contribuindo com o novo Grupo
(novos membros eleitos para o Conselho Municipal de Turismo) e assim possa alavancar o
turismo, favorecendo a comunidade e não apenas um ou outro, e expandir a exploração
turística que, atualmente, se restringe apenas ao turismo pedagógico. Por fim, declarou seu
apoio à Indicação Nº 264, do Nobre Colega Sérgio, enfatizando que também considera
excelente o trabalho prestado pelo SAMU, contudo, é realmente necessário diminuir o
tempo de socorro, porque a demora no atendimento tem sido alvo de reclamação e um
problema que merece atenção e solução. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA iniciou
declarando apoio à manifestação do Nobre Colega Lélis, dizendo que também considera
que as coisas simples têm que ser percebidas pela própria Adminsitração Municipal, como a
limpeza da cidade já citada, bem como as suas solicitações de poda de árvore e troca da
tampa de algumas bocas-de-lobo que têm colocado os pedestres à riscos. Disse que as
Indicações seriam desnecessárias, se o Poder Executivo quisesse ver tais problemas
mínimos, contudo, passados oito meses, espera que a Administração inicie os trabalhos de
reparo e que o Prefeito Rafael leia as proposições e não as deixe engavetadas. Ato
contínuo, reportando-se ao Requerimento Nº 142, que apresentou juntamente com a Nobre
Colega Deise, justificou que o apresentou diante dos questionamentos que ambos
receberam na rua, quando foram solicitados a comparar a situação da Santa Casa nesta e
nas gestões anteriores. Quanto ao Requerimento Nº 143, também referente à Área de
Saúde, disse que o comentará melhor quando receber a resposta do Poder Executivo, a fim
de esclarecer aos munícipes. Em seguida, justificou seu Requerimento Nº 141, dizendo que
espera o apoio necessário à Equipe de Handebol, que vem representando Salesópolis na
região. Por fim, disse que, caso o Poder Executivo não possa atender de imediato as
necessidades daquela equipe, espera esclarecimentos acerca dos motivos, bem como
sobre as ações desenvolvidas na área de esporte, que absorvem todo recurso da pasta. O
VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS justificou oralmente sua Indicação Nº 261,
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esclarecendo que a margem do rio está cedendo, devido a um processo de erosão,
portanto, soterrando o leito do córrego e causando fissuras no asfalto, contudo, se não for
contida, aliada ao período de chuvas, danificará a rua e obrigará sua interdição, além de
outros agravantes com relação às redes de água e esgoto que passam às margens do
referido córrego. Lembrou, por fim, que a falta das medidas sugeridas trará como
consequência outros problemas ao abastecimento de água e coleta de esgoto, portanto,
espera seja dispensada a devida atenção para a solução do problema. Não havendo mais
oradores inscritos, nem pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia, o Sr. Presidente
passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL e, conforme livro de inscrição, concedeu a
palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ cumprimentou o
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Salesópolis, Biritiba Mirim, Santa Branca e
Paraibuna, que realizou a eleição da nova diretoria, para um mandato de cinco anos e que,
pela primeira vez, contará com representantes de todos os municípios envolvidos,
parabenizando os servidores municipais que escolheram a chapa vencedora. Em seguida,
procedeu a leitura de um documento que deu entrada no Ministério Público, na última sextafeira, conforme segue transcrito: “Salesópolis, vinte e seis de agosto de 2013. Ilustríssimo
Senhor Promotor de Justiça. Na qualidade de Vereador deste município, temos recebido
inúmeras reclamações de moradores especialmente pais de família, cujos filhos estudam
nas duas maiores escolas da área central da cidade, bem como munícipes preocupados
com o tráfico de entorpecentes que atingem muitos menores em nossa cidade, acerca da
falta de iluminação noturna, na Avenida Antonio Paulino de Miranda, onde se localizam as
Escolas Olga Chakur Farah e Mestra Henriqueta. Ocorre que, na dita avenida, em frente as
citadas escolas, na última gestão municipal, foi construída uma praça dotada de jardins com
plantas e bancos, postes e luminárias. Sucede que, com a mudança de gestão, não foi feita
a ligação elétrica das luminárias, constando até o relógio medidor esteja instalado. Por certo
Vossa Senhoria tem conhecimento de que muitos adolescentes têm usado a frente destas
escolas para tráfico de drogas, sendo que a falta de iluminação, no horário noturno, pode
facilitar a ação delituosa. A população cobra ação deste Vereador junto ao Ministério Público
para garantir a segurança e a integridade dos estudantes e não se vê mais desperdício do
dinheiro público do que em obras inacabadas, apenas porque foram edificadas em gestões
de adversários políticos. Assim, solicitamos a Vossa senhoria a apuração dos fatos, em
nome do interesse coletivo e da segurança das crianças, adolescentes, jovens que estudam
nestas escolas ou mesmo que transitam pela Avenida Antonio Paulino de Miranda.
Respeitosamente, Vereador Benedito Lélis Renó”. Terminada a leitura, o orador disse que
também encaminhou outro assunto à Promotoria Pública, no mesmo dia, conforme segue
transcrito: “Ilustríssimo Senhor Promotor Público. Na qualidade de Vereador deste
município, temos recebido inúmeras reclamações de moradores, especialmente, pais de
família, cujos filhos estudam em escolas rurais, bem como munícipes preocupados com a
transparência no uso dos recurso públicos e na qualidade de água servida a seus filhos.
Ocorre que as escolas municipais dos Bairros dos Pintos, Nha Luz, Nascente, Mirandas,
Barro Amarelo e Pico Agudo, possuem poços artesianos, construídos em governos
passados, para garantir água de melhor qualidade aos alunos, investimento este, com
recurso público e que não pode ser desperdiçado. Segundo informado, extraoficialmente, no
início do corrente ano letivo, o uso dos poços foi suspenso, porquanto havia sido constatado
que estavam contaminados, embora nenhum documento tenha sido apresentado. Segundo
os servidores municipais, houve coleta para análise, mas, esta foi feita na torneira, sem a
limpeza da caixa d’água, e não diretamente no poço como deveria, o que pode ter
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comprometido o resultado. Não bastasse isso, desde o início das aulas, a alimentação está
sendo preparada com água mineral de galões azul e o restante da água necessária,
inclusive para funcionamento do sanitário e limpeza, está sendo feito por caminhão pipa.
Não se sabe de quem é adquirida a água mineral, nem sabe de onde procede a água do
caminhão, se é ou não oriunda da Sabesp, nem de que empesa é comprada. Por fim, não
se sabe se houve licitação para tais aquisições. Evidente que os alunos merecem ser
tratados com água de excelente qualidade, contudo, há de se esclarecer acerca da alegada
contaminação, pois a água para sanitário e esgoto não precisava vir de caminhão pipa, cuja
procedência não se sabe. A população cobra ação deste Vereador junto ao Ministério
Público para garantir a saúde dos estudantes e não se ver mais desperdício do dinheiro
público. Assim, solicitamos a Vossa senhoria, a apuração dos fatos em nome do interesse
coletivo. Respeitosamente, Vereador Benedito Lélis Renó”. Novamente, terminada a leitura,
o orador disse que também realizou, através da Empresa Biolac, a análise da água coletada
de um poço próximo à escola, a fim de detectar se o lençol freático estava realmente
infectado, contudo, apresentando o laudo em mãos, disse que, segundo os parâmetros
analisados pela empresa, o resultado foi de que a água era potável. Disse que encaminhará
referido laudo ao Promotor Público, declarando-se desconfiado que, com o poço artesiano,
é desnecessário o caminhão pipa abastecer as caixas d’água das escolas, em especial,
para limpeza de banheiros. Enfatizou que existe uma facilidade muito grande de tirar
recursos do FUNDEB, por tratar-se da secretaria que tem mais recurso, e por outro lado,
porque o Governo Municipal tem que gastar com a pasta da educação. Concluiu dizendo
que encaminhou o caso à Promotoria Pública e aguardará o retorno para ver se sua
suspeita tem procedência ou não, ressaltando que, se fosse apenas uma escola com água
contaminada poderia acreditar, mas, tratam-se de seis escolas. Reiterou o problema da
escuridão em frente à Escola Estadual Professora Olga Chakur Farah, enfatizando que a
grande preocupação dos Vereadores é o tráfico de drogas, mas também evitar que a
escuridão favoreça casos de assaltos, estupro ou tráfico, lembrando que uma Vereadora
deste Legislativo já foi assaltada este ano, portanto, os Vereadores não podem fechar os
olhos. Comentou que ao enviar o caso à Promotoria Pública, também anexou fotos da saída
dos alunos na escuridão, portanto, um assunto importante que entra dentro das coisas
pequenas, que podem ser realizadas e evitar grandes problemas futuros. Acrescentou que,
se os problemas não forem resolvidos com o encaminhamento de Indicações, os Nobres
Pares façam como ele, encaminhe-os à Promotoria Púlica, forçando a solução. Por fim,
disse que, da forma que chegam as respostas do Poder Executivo, percebe que são
elaboradas por funcionários e que o Sr. Prefeito Munciipal nem as lê. O VER. CLAUDINEI
JOSÉ DE OLIVEIRA comentou que, na útlima quarta-feira, esteve na Assembleia
Legislativa do Estado, formalizando, ao Deputado Estadual Estevam Galvão de Oliveira,
algumas situações enfrentadas pelo municpio, dentre elas, os problemas relativos à
segurança pública. Esclareceu que, muito embora Salesópolis seja subordinada ao Batalhão
de Mogi das Cruzes, soube que será inaugurado um novo batalhão militar em Suzano, e
considerando que aquele deputado é um dos líderes do Governo Estadual na Assembleia,
e que o Vereador Paulo Roberto, o Sub-Prefeito do Distrito dos Remédios, assim como ele
e o funcionário municipal Renato (responsável pelo trânsito) são constantemente cobrados
pela falta de segurança naquele distrito, espera contar com o apoio do amigo Parlamentar.
Entretanto, disse que não poderia deixar de reconhecer o empenho do Comandante do
Destacamento Policial local (Ten.PM Dirceu de Oliveira) e que aguardará o atendimento a
esta reivindicação e uma reunião para solução deste problema enfrentado pelo Distrito dos
Remédios e área central desta cidade. Comentou que esteve também com o Deputado
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André do Prado, levando-lhe os problemas relativos à telefonia na área rural, assim como
fez o Nobre Colega Edney, portanto, estão unindo forças para resolvê-los. Lembrou que
agora o problema de telefonia pertence somente à Empresa VIVO e, muito embora tenha
visto nos jornais que outras cidades enfrentam as mesmas dificuldades, está buscando
solução para Salesópolis e espera atenção e êxito. Registrou que, naquela oportunidade,
também solicitou àquele deputado verificar a pasta estadual que este Município pode
solicitar material cirúrgico para o Centro de Zoonose, visando a castração dos animais
errantes. Reconheceu que esse é um problema que também afeta as cidades vizinhas,
contudo, algumas dispõem de recurso para tal medida, Em seguida, comentou que esteve,
na última quinta-feira, com o Sr. Presidente deste Legislativo e outros Vereadores, em
reunião com o Secretário Estadual de Habitação, no município vizinho de Mogi das Cruzes,
quando tomaram conhecimento de que Salesópolis dispõe de duzentas casas populares,
mas, a preocupação ficou em torno de onde serão construídas, haja vista a problemática
ambiental neste município. Disse que, segundo aquele Secretário Estadual, já existe uma
minuta de projeto que foi apresentada ao Secretário Estadual de Meio Ambiente – Sr. Bruno
Covas, a fim de deixar a legislação mais folgada para Salesópolis, até a votação da Lei
Específica. Disse que não viram nada sobre as referidas casas populares, mas, já
conversaram com o Deputado Estadual Dr. Gondim, presente naquela reunião e auxiliando
as discussões, cobrando-lhe medidas e pedindo apoio para esta comunidade. O orador
justificou o registro de tais fatos também com o objetivo de mostrar os deputados que
realmente trabalham pela cidade e merecem o voto recebido. Informou que o Deputado
André do Prado (PR) conseguiu uma audiência com o Governador do Estado de São Paulo,
Dr. Geraldo Alckmin, na última sexta-feira, quando o Prefeito Rafael esteve discutindo os
problemas relativos à Lei Específica, recursos da saúde para reforma e manutenção da
Santa Casa local e obras do Aterrado. Enfatizou que o Prefeito Municipal assumiu o ônus
porque, se esperar do DAEE, Secretaria do Meio Ambiente e Defesa Civil, certamente o
problema do Aterrado não será resolvido a curto prazo, face aos resultados das reuniões já
realizadas. Ressaltou que “tira o chapéu” para o Prefeito Rafael porque integra o grupo de
pessoas que tomam decisão e, certamente, terá que assumir o ônus, contudo, lembrou que
a situação atual é resultante da manutenção errônea feita pelo governo anterior. Concluiu
dizendo que esta audiência foi solicitada logo após a reunião com o GAEMA, portanto,
acredita e confia na palavra do Governador que ouviu e deu respostas para concretização,
embora esteve apenas com o Sr. Prefeito Municipal e Deputado André. Disse que trabalha
para o bem estar da população e manifestou seus agradecimentos aos Deputados da região
que estão trabalhando, convidando-os a expor, na tribuna desta Casa de Leis, o trabalho
que realizam. Por fim, informou que o município, após uma luta árdua, conseguiu, com o
Governo do Estado, o Projeto Esporte Social, que atenderá cem crianças, esperando que
outros projetos e programas sejam liberados para atender a comunidade. O VER. MÁRIO
BARBOSA PINTO disse que também foi procurado por vários moradores da zona rural,
reclamando os problemas com sinal da telefonia móvel e também com antena, enfatizando
que o sinal está fraco e vem causando transtornos. Reportando-se à reunião em que foram
discutidos vários assuntos com o Sr. Prefeito Municipal, disse que, no Posto de Saúde local,
há muitos funcionários que são bons, entretanto, há outros que deixam revoltados os
moradores da zona rural. Relatou que um destes moradores telefonou para o Posto de
Saúde solicitando informações sobre exame laboratorial e, após orientação, veio para a
cidade com o material coletado, entregou-o junto com o pedido do exame no balcão e foi
orientado a esperar, contudo, depois de uma hora e meia de espera, foi avisado por uma
funcionária que, naquele dia, não se realizava exame, fato que o deixou revoltado. O orador
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lamentou o fato porque muitas pessoas, mesmo sem condições, pagam táxi para vir ao
Posto de Saúde, além de perder tempo, e não conseguem resolver seus problemas.
Lembrou que, embora o caso tenha sido levado ao Sr. Prefeito Municipal, nesta data, se
repetiu, demonstrando que há mal entendimento entre as pessoas que trabalham no Posto
de Saúde, contradizendo a informação que prestam por telefone e no balcão. Ressaltou que
gostaria de conversar com a Secretária e Diretor Municipal de Saúde para expor-lhes este
problema, bem como sobre a falta de medicamentos, demora do processo licitatório e
cotação de preços. Lembrou que o Nobre Colega Paulo Arouca foi Diretor de Saúde e
sempre dava um jeito para solucionar os problemas, evitando que faltassem medicamentos
como vem ocorrendo agora. Finalizando, registrou que, nesta data, o casal Francisco Wuo
e Dona Cida comemoram aniversário de setenta e quatro anos de casados, uma honra para
esta cidade, portanto, desejou-lhes que renovem esta união a cada ano. O VER. CRISTIAN
LUIZ CANDELÁRIA registrou a presença do Ten. PM Dirceu de Oliveira – Comandante do
Destacamento de Polícia Militar desta cidade e, em seguida, reportando-se à manifestação
do Nobre Colega Benedito Lélis, disse que uma das provas de que o Prefeito Rafael não lê
as Indicações enviadas pelos Vereadores, é o documento enviado ao Ministério Público,
acerca da iluminação e segurança pública. Lembrou que, no início do ano, já encaminhou
proposição citando que, na Avenida Antonio Paulino de Miranda, defronte as Escolas Mestra
Henriqueta e Olga Chakur Farah, seria necessário adotar via de mão única, bem como os
problemas com a falta de iluminação que favorecem o tráfico de drogas e atos libidinosos,
naquele local conhecido como “Praça Cemitério”. O orador disse que, desde que assumiu
uma cadeira nesta Casa de Leis, tem usado a tribuna, bem como vem apresentando várias
proposições acerca de outras ruas do Bairro Fartura que estão totalmente escuras, afetando
a segurança pública, contudo, lembrou que a referida praça conta com poste e caixa de luz,
bastando a ligação de energia, e ressaltou ainda que, uma das propostas de campanha do
Prefeito Rafael, era iluminar os pontos escuros da cidade. Em seguida, disse que, nesta
semana, elaborará um requerimento solicitando informações acerca da proibição de
estacionamento de veículos de munícipes no pátio da Santa Casa, o que sempre foi
autorizado, gerando várias reclamações, e que, após receber a informação, comentará
melhor o caso. Dirigindo-se ao Ten. PM Dirceu, presente no plenário, parabenizando ele e o
Capital PM Amaral, porque até os munícipes do Distrito dos Remédios já sabiam e lhe
comentaram que ele (Ten. PM Dirceu) solicitou cópia da ata da sessão anterior desta Casa
de Leis. Declarou-se feliz pela notícia, pois, quando trata algum assunto e não é atendido ou
ninguém dá importância, fica entristecido, mas, ao saber que o Tenente solicitou tal cópia,
demonstra a sua intenção de resolver o problema. Registrou ainda que bem sabe o trabalho
que vem sendo desenvolvido pelo referido Comandante da Polícia Militar, seja com
apreensão de armas e drogas, alvos da elaboração de moção de congratulação desta Casa
de Leis à Corporação. Ressaltou que, embora referido Comandante não seja um cidadão
salesopolense, o considera como tal, bem como ao Capitão PM Amaral, por saber que
ambos assistem a sessão on line demonstrando que estão realmente preocupados.
Reiterou o que vem repetindo em outras sessões, que segurança pública não é apenas
policiais nas ruas, mas, iluminação pública, pátio, câmera de monitoramento e demais meios
para trabalhar. Lembrou que foi aprovado por esta Casa de Leis um projeto dispondo sobre
a proibição de narguilé na praça, demonstrando que o Poder Público deve apoiar a Polícia
Militar porque segurança pública é um problema de todos, colocando-se à disposição para
colaborar em tudo que puder para melhorar a segurança do município. Quanto à criação de
novo Batalhão da Polícia Militar em Suzano, considerou péssima essa iniciativa justificando
que Salesópolis, há algum tempo, contava com trinta e três Policiais Militares e, com criação
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de novos batalhões e do novo CPA em Mogi das Cruzes, teve reduzido seu efetivo pela
metade, embora o aumento populacional. Ressaltou que espera estar enganado, mas
acredita ser necessário mais policiais e não novos batalhões, principalmente, se Salesópolis
ainda perder mais efetivo policial, como já ocorreu. Com relação ao anteprojeto de lei que
encaminhou, visando a liberação de rodeio como atividade esportiva neste município,
esclareceu que há um parágrafo determinando o repasse de uma porcentagem do recurso
arrecadado à Santa Casa local, portanto, não entende a razão de, até o momento, o Sr.
Prefeito Municipal não ter encaminhado tal proposta a esta Casa. Disse que está prevista a
realização de uma Festa de Peão Boiadeiro nesta cidade, com portaria e cobrança de
ingresso, lamentando a autorização para que pessoas de fora venham para Salesópolis
realizar tal evento, ganhem dinheiro e levem tudo, sem direcionar parte da arrecação à
saúde, como já propôs. Finalizando, lamentou ainda que o Prefeito Rafael tenha justificado
que não enviou tal projeto porque o rodeio está sendo regulamentado na esfera federal,
contudo, disse que é importante ser regulamentado a nível municipal, aproveitando sua
proposta que visa trazer recursos à Santa Casa e até mesmo ao Fundo Social de
Solidariedade. A VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE disse que também foi
procurada por vários munícipes reclamando os problemas na telefonia celular da VIVO.
Com relação à Área de Saúde, disse imaginar o que enfrentam os funcionários da pasta se,
até os Vereadores são questionados, com frequência, sobre os fatos ocorridos no
atendimento ao público. Solicitou ao Sr. Presidente agendar uma reunião, nesta Casa de
Leis, com o funcionário da Copel, responsável pela aquisição de medicamentos, para expor
os problemas, deixando registro em ata, a fim de expor e esclarecer aos munícipes e à
própria Secretaria de Saúde, para que informem corretamente a população. Sugeriu que as
próximas reuniões realizadas com o Sr. Prefeito Municipal ocorram nesta Casa de Leis, não
no Gabinete dele, para que seja tudo registrado em ata também. Quanto à câmera de
monitoramento, que há muito se fala, disse ter tomado conhecimento de que alguns
motoqueiros estavam “fazendo cavalo-de-pau” nas proximidades da CAMAT e, na manhã
desta data, constatou outros motoqueiros passando em alta velocidade pela Avenida
Professor Adhemar Bolina e Rua Braz Torraga, expondo todos à sérios riscos. Acrescentou
que, segundo informações, tais motoqueiros não são de Salesópolis, sendo necessário
verificar e tomar medidas, portanto, é necessário saber o motivo da demora para instalação
das câmeras de monitoramento e solução dos problemas relativos à falta de policiamento no
Distrito dos Remédios. Concluiu ressaltando que as reuniões devem ser registradas
comprovar que está sendo feito alguma coisa para solucionar os problemas trazidos aos
Vereadores. O SR. PRESIDENTE informou à Verª. Deise que agendaria para esta semana
ou, no máximo, para a próxima, a reunião com o Diretor da COPEL e, retomando com a
ordem de inscrição, concedeu a palavra ao VER. PAULO AROUCA SOBREIRA,
que registrou a Reunião Pública realizada nesta Casa de Leis, às 17 horas, para discussão
dos Projetos de Leis, de autoria do Poder Executivo, Nºs: 17/13 (Dispõe sobre o Plano
Plurianual do Município de Salesópolis para o período de 2014 a 2017, e dá outras
providências) e 19/13 (Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município, para o
exercício de 2014, e dá outras providências), amplamente divulgada nas sessões anteriores
e no site desta Casa de Leis. Enfatizou que referida reunião foi de suma importância,
portanto, esperava-se uma maior participação popular, pois, os munícipes poderiam opinar,
fazer uso da tribuna e apresentar sugestões para inseri-las no Plano Plurianual. Disse que,
muito embora, muitas sugestões sejam levadas diretamente aos Vereadores, ainda assim,
seria importante que as dificuldades fossem apresentadas na citada reunião, pois, para
mudar um município é preciso participação. Em seguida, lembrou que, há seis meses, usou
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a tribuna para comentar a necessidade de ligações de energia elétrica, contudo, soube que
a Empresa Bandeirante Energias do Brasil, passou várias competências para o município.
Acrescentou que isso significa que as manutenções que aquela empresa realizava, serão de
competência municipal e, para isso, o Prefeito Rafael está se desdobrando para montar
uma equipe técnica, o que deve acontecer com a contratação de pessoal, através do
Consórcio Três Rios. Disse que referida equipe dependerá do orçamento disponível para
atender as solicitações, portanto, sugeriu aos Nobres Pares que busquem emendas junto
aos seus Deputados, pois, segundo informações, o custo atual de cada ligação gira em
torno de um mil e quatrocentos reais. Esclareceu ainda que a Prefeitura pagará a conta e
que municípios do porte de Salesópolis terão que se desdobrar para atender as ligações
pleiteadas. Agradeceu o Deputado Estadual Dr. Gondim que não mediu esforços, buscando
alternativas, para resolver os problemas relativos às multas ambientais e loteamentos
irregulares deste Município, tanto que estão aguardando apenas um comunicado acerca da
reunião a ser agendada com o Desembargador. Sobre a Área de Saúde, esclareceu que
todo processo licitatório deve ser planejado como em qualquer outra área, desde o ano
anterior, haja vista que as Farmacêuticas informam o consumo médio de cada
medicamento. Portanto, disse que, se há demora, o responsável deve esclarecer o motivo, e
lembrou que já houve caso em que a empresa vencedora do processo licitatório de
medicamentos não conseguiu fazer a entrega, sendo multada e desclassificada. Enfatizou
que o munícipe tem direito ao medicamento e não pode ficar sem o atendimento, portanto,
deve reclamar junto ao Ministério Público, quem determinará o atendimento. Sobre o novo
Batalhão da Polícia Militar, em Suzano, disse acreditar que, se esta medida será adotada,
deve ser para melhor atender a região, portanto, será melhor para Salesópolis. Também
lembrou que, em reunião realizada nesta Casa de Leis, onde estiveram presentes o
Comandante da Polícia Militar, Delegado de Polícia Civil, Juíza e Promotora da Vara
Distrital, já colocaram que tentam a implantação de novos batalhões para locar os policiais
próximo de suas casas. Concordou que falta policiamento, entretanto, enfatizou que falta
mais ainda o entrosamento entre Polícia, Conselho Tutelar e Prefeitura Municipal para coibir
o vandalismo, o envolvimento com drogas e outros casos. Sugeriu realizar reuniões mensais
entre os órgãos que cuidam destas questões, para melhor discutir e buscar resultados mais
rápidos. Sobre os problemas relativos à telefonia celular, o orador lembrou que já foi
enviado e-mail para a Empresa VIVO, expondo as inúmeras reclamações relativas à falta e
inexistência de sinal nas áreas rurais e central, inviabilizando o uso do serviço, dando
margem a uma ação judicial coletiva. Por fim, dirigindo-se ao Sr. Presidente, solicitou-lhe
agendar reunião com Diretores da Empresa VIVO, como já ocorreu no passado, pois, os
documentos e e-mails enviados não estão surtindo efeito. Não havendo mais oradores
inscritos, o SR. PRESIDENTE concedeu a palavra aos Líderes de Bancada. O VER.
Cristian Luiz Candelária (PV) informou que, no próximo dia quatro de outubro, será
realizado o Encontro do seu Partido e, enfatizando a importância do evento, disse que, no
mês passado, esteve no Encontro da Frente Parlamentar de Vereadores da Região
Metropolitana, realizado na Assembléia Legislativa, acrescentando que no referido encontro,
serão tratados assuntos diversos, como por exemplo, o desenvolvimento sustentável.
Retomando sobre a implantação de novo Batalhão da Polícia Militar, o orador disse que, se
o Coronel do CPA, localizado em Mogi das Cruzes, tropeçar, cairá em Salesópolis e
concluiu ressaltando que a criação do novo batalhão servirá “para encher linguiça”, porque
vai dividir o efetivo policial, já que o Governo do Estado não pensa nos Policiais Militares,
portanto, não será bom. O VER. Benedito Lélis Renó (PT) disse que, nesta semana,
recebeu uma carta, em envelope manuscrito, postado no correio local, a qual leu e segue
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transcrita: “Salesópolis, setembro de 2013. Prezado Senhor Verador Benedito Lélis Renó – PT. Em primeiro
lugar, quero enaltecer a atuação que o Nobre Vereador tem desempenhado na Câmara Municipal. Atuação esta
de forma independente e não atrelada no cabresto que a gestão da Prefeitura Municipal mantém os
representantes do povo na Câmara Municipal. Há mais de trinta dias, enviei uma série de denúncias ao
representante do Ministério Público, na Vara Distrital de Salesópolis, para tanto, solicito ao Vereador, se for
possível, fazer uma visita à Promotoria de Justiça e saber qual é o motivo de que nada, absolutamente nada, foi
feito. Será que ela foi engolida pelos políticos locais para nada ser apurado e pelos culpados, com a gama de
provas que irá colher ao longo das apurações das denúncias ali mencionadas. E tem mais, o Senhor
Empresário Fulano de Tal, que detém o monopólio do transporte escolar, um caldeirão fervendo de tanto que
arrecada, por volta de trinta por cento à Administração Municipal. E por causa disso, que já há muitos anos,
está cheio de linhas fantasmas, que só existem no papel. Na Avenida Professor Adhemar Bolina, nº 1.450 tem
um imóvel de propriedade da Senhora Fulano de Tal, que estava sendo alugado por um mil e oitocentos reais
por mês, mas, foi alugado para a Prefeitura Municipal, por três mil reais por mês. Perguntei a Senhora Fulana
de Tal, por que da diferença do valor, em aluguel mais caro para a Prefeitura Municipal. Ela então respondeu –
Você não sabe, todos os imóveis alugados em Salesópolis para a Prefeitura Municipal, uma parte do dinheiro
público volta para lá, o proprietário fica com uma parte. Isso não parece ser uma atitude honesta. Tem uma
pessoa que foi marcar um oculista na Santa Casa local, ligou e a atendente após saber do que se tratava –
marcar uma consulta com o Oftalmologista, disse à pessoa que a Santa Casa não marcava mais, tinha que
telefonar para a Secretaria de Saúde local. A pessoa na sua peregrinação, telefonou à Secretaria de Saúde aí,
para seu espanto, a pessoa ao telefone lhe informou que ali não se marcava nada, que tinha que ligar na Santa
Casa. A pessoa fez a ligação de novo à Santa Casa e aí sim, lhe informaram que, se quisesse ser atendida pelo
Oftalmologista, tinha que, daqui a sessenta dias, estar lá, por volta das quatro horas da manhã, se quiser fazer
ficha. Este procedimento me parece demais cruel, como são tratados os munícipes desta aprazível cidade, me
parece má gestão administrativa, má gestão dos recursos públicos. Será que com todo movimento existente no
Brasil quanto a estes maus gtestores dos recursos públicos, ainda os políticos de Salesópolis estão surdos,
mudos e cegos? Para tanto, Senhor Vereador, volto a pedir que os representantes dos Poderes Legislativo,
Executivo e Judiciário se preocupem com o povo e não com os interesses econômicos-financeiros-partidários.
Desde já agradeço a costumeira atenção deste Nobre Vereador e que não se deixe curvar às propinas
oferecidas aos legisladores. Atenciosamente, A.A.M., morador da Rua Padre Anchieta”. O Ver. Sérgio dos

Santos (PMDB) parabenizou o Nobre Colega por trazer a denúncia para esta Casa de Leis,
mas, deixou claro que ele não compartilhou com nada disso, não tem conchavo com
ninguém, empresa nenhuma e aluguel nenhum. Deixou registrado que jamais se curvará e
andará de cabeça erguida, portanto, jamais receberá propina para representar o povo e, se
lhe for oferecido, na mesma oportunidade, ele próprio fará a denúncia. Ressaltou que os
Vereadores devem andar de cabeça erguida e trabalhar pelo povo que lhe confiou seu voto
para representá-lo. Com relação aos aluguéis, disse que já comentou que o imóvel estava
em uma imobiliária para alugar por um mil e oitocentos reais, tanto que sugeriu pesquisar
nas imobiliárias, por considerar muito alto o valor que a Prefeitura Municipal se propôs a
pagar. Reiterou que não faz parte de nenhum trinta por cento que estão falando por aí, e de
nada mais, contudo, tem certeza que nenhum dos Vereadores fazem parte disto, citando
cada um nominalmente. Falou que, em primeiro lugar, a pessoa tem que ter honradez para
andar de cabeça erguida, portanto, jamais decepcionará aqueles que lhes confiaram seus
votos. Sugeriu ao Sr. Presidente, convocar o autor da carta, considerando grave a denúncia
apresentada, envolvendo o nome dos Vereadores, bem como notificá-lo para provar, e que
os Vereadores também devem ir à Promotoria de Justiça, a fim de saber por que não
tomaram providências. Disse que a função do Vereador é fiscalizar e que conhece o Prefeito
Rafael e, embora ele tenha defeitos, como todos têm, reiterou o que já disse na Solenidade
de Posse, que ele não é ladrão, mas, o dia que tomar conhecimento de alguma coisa
desfazer tudo o que falou, mas, enquanto isso, confia nele. Lembrou que trabalhou com o
Prefeito Rafael, durante quinze anos, no DAEE, onde foi Diretor da Bacia do Alto Tietê, e
teve a possibilidade de ficar milionário, pois, todas as verbas passavam por suas mãos,
entretanto, até hoje, sequer tira Nota Fiscal quando das viagens com os Vereadores, paga
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as despesas do seu próprio bolso. Por fim, disse que não tinha procuração para defendê-lo,
contudo, o denunciante atingiu tanto o Sr. Prefeito Municipal quanto esta Casa de Leis,
acreditando que, quem falar sobre ele terá que provar, pois, calúnia é crime. O SR.
PRESIDENTE referiu-se à carta lida pelo Nobre Ver. Benedito Lélis, dizendo que ela não
tem valor nenhum para ele, pois, não foi citado o nome de nenhum Vereador e seu autor
não foi homem para assinar seu nome e endereço, portanto, reiterou, não tem valor. Disse
ao autor da carta, caso o estivesse ouvindo (via internet), para vir a esta Casa de Leis e
denunciar o Vereador, o Prefeito ou quem está pegando dinheiro, colocando seu nome e
assinando. Concluiu reiterando que referida carta não tem qualquer valor para ele e acredita
seja assim também para os demais Vereadores. Nada mais havendo a tratar, agradeceu a
presença de todos e, em nome de Deus, declarou encerrada a sessão, da qual lavrou-se
a presente ata.
Sala Ver. Antonio Paulino de Miranda Júnior, em 02 de Setembro de 2013.
PRESIDENTE

:

1º SECRETÁRIO :
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