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              ATA DA 25ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 08 de Setembro de 2014 - 2º Período da 16ª Legislatura. Aos 

oito dias do mês de Setembro do ano dois mil e quatorze, 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 Moraes Corrêa e 

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

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

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

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

Secretário que procedesse a leitura da ata da sessão anterior. Neste momento, o Ver. 

Cristian Luiz Candelária requereu a dispensa da sua leitura, requerimento este que foi 

submetido ao plenário, foi aprovado por unanimidade, ou seja, onze votos.  Aprovada a 

dispensa da leitura, foi então a ata submetida à discussão e votação, sendo a mesma 

aprovada por unanimidade, sem preceder manifestação. Prosseguindo, o Sr. Presidente 

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

constou do seguinte, com seus respectivos despachos: OFÍCIO Nº 432/14 GP do Poder 

Executivo, em resposta ao Requerimento Nº 70/14, do Ver. Claudinei José de Oliveira, que 

agendando uma reunião para o dia dez de setembro, às nove horas, no Centro Pastoral, 

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

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

Adolescente, com o objetivo de planejar, realizar ações conjuntas e solucionar os problemas 

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

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

desp.: Arquive-se ao processo de origem, Plenário ciente; REQUERIMENTOS solicitando 

ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 079 – Informar quais os quesitos (materiais de primeiros 

socorros, materiais esportivos, custeio de viagens para campeonatos, taxa de inscrição e 

arbitragem) que a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Esportes, poderá atender 

de imediato, a curto e a longo prazo, a equipe de handbol ou, no caso de já estar 

colaborando, esclarecer o que tem feito; 080 – Informar se o Radar Eletrônico de Trânsito, 

localizado na Av. Prof. Ademar Bolina, próximo ao CMCI Dona Tereza Feital, está em pleno 

funcionamento, qual a empresa responsável pela sua operação, até quando se estende a 

vigência desse contrato, o valor pago à empresa, a atual composição da JARI, bem como, 

os respectivos valores recebidos mensalmente por cada um de seus membros; 081 – 

Prestar informações diversas acerca do fornecimento de gás oxigênio medicinal pela 

Secretaria Municipal de Saúde, reiterando o Requerimento Nº 143/2013, como: o número do 

processo relativo à aquisição deste produto, de Janeiro a Agosto/2013, disponibilizado aos 

munícipes, cópia de todo conteúdo, cópia do contrato e, em caso de inexistência, 

justificativa da falta de contrato até a presente data, uma vez que o fornecimento tenha sido 

regular, o número do processo relativo à aquisição deste mesmo produto de setembro/2013 

até a presente data e, em caso de inexistência, justificativa e envio de cópia das Notas 

Fiscais, todos do Ver. Cristian Luiz Candelária; 082 – Prestar informações diversas acerca 

do COMTUR e FUMTUR, tais como:  quem são os representantes do Município, no 

COMTUR, o motivo desses representantes não terem comparecido às reuniões desse 

Conselho, por que não foram encaminhados ao COMTUR os projetos relativos às obras que 

se pretende construir com recursos do DADE, apresentadas aos Vereadores, enviar cópia 

dos extratos bancários do FUMTUR desde setembro de 2012, mês a mês, cópia de todas as 

prestações de contas do FUMTUR desde 2012, se houve utilização de recursos do 
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FUMTUR sem aprovação do COMTUR e, se positiva a resposta, com que amparo legal;  

083 – Enviar cópias das Folhas de Pagamento da Prefeitura Municipal, do Consórcio Três 

Rios CIPAS, referente aos meses junho/julho/agosto de 2014 e CAGED das instituições, 

correspondente ao ano de 2010, 2011, 2013 e 2014;  084 – Enviar cópia atualizada do 

organograma da Prefeitura Municipal de Salesópolis e, em caso de inexistência, enviar uma 

relação contendo, em cada uma das Secretarias Municipais, seus respectivos 

Departamentos, sejam Diretorias, Setores, Seções, Unidades Escolares etc., com seus 

respectivos cargos e, se os cargos, estão ocupados, todos do Ver. Benedito Lélis Renó; e 

078/14 – Solicitando à Exma. Sra. Juíza de Direito da Vara Distrital local, informar se é de 

seu conhecimento a demora no andamento de processos judiciais dentro do Cartório da 

Vara Distrital e o motivo dessa demora, do Ver. Sérgio dos Santos – desps: Aprovados, 

Encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 133 – Determinar as 

providências que se fizerem necessárias, objetivando a disponibilização de dois veículos 

por dia, para o transporte de pacientes, sendo um com saída às 04 horas da madrugada, 

para atender os pacientes que têm seus agendamentos no período da manhã, e outro às 11 

horas da manhã, para os pacientes do período da tarde, do Ver. Sérgio dos Santos; e 

135/14 – Interceder junto ao DER – Departamento de Estradas e Rodagem, solicitando 

construção de uma passagem de pedestres, atrás da proteção de concreto localizada nas 

proximidades do Km 98 da Rodovia SP-88, Estrada das Pitas, sentido Salesópolis-

Caraguatatuba, do Ver. Mário Barbosa Pinto – desps: Encaminhe-se, lida no Expediente;  

PARECER CFO Nº 031/14, referente ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de 

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

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

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

Saúde: no valor de R$ 1.379,31 para o Pagamento de Incentivos Pontuais para Ações de 

Serviços de Vigilância em Saúde IPVS – competência 07/2014; no valor de R$ 2.740,34 

para o Pagamento de Programa de Assistência Farmacêutica Básica – competência 

08/2014; no valor de R$ 4.077,09 para o Pagamento de Programa de Assistência 

Farmacêutica Básica – competência 08/2014; no valor de R$ 4.128,47 para Pagamento de 

Piso Fixo de Vigilância em Saúde – competência 08/2014; CONVITES: da Câmara 

Municipal de Guararema - para a Sessão Solene em Comemoração ao 115º Aniversário de 

Emancipação Político-Administrativa do Município e entrega de honrarias, no dia dezessete 

de setembro, às dezenove horas, naquela cidade e; da Arquidiocese de São Paulo – para a 

chegada a imagem Peregrina de Nossa Senhora Aparecida em Salesópolis, no dia vinte e 

dois de setembro, às doze horas, em ato cívico na Nascente do Rio Tietê – desps.: 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 

82, dizendo que, segundo informações, não são realizadas as reuniões do COMTUR por 

falta de quórum, contudo, o município enfrenta diversos problemas, tanto que foi convocado 

o Secretário Municipal de Planejamento, para esclarecer sobre a aplicação da verba de dois 

milhões e meio de reais liberados pelo DADE. Disse que as obras propostas para utilização 

deste recurso foram mal projetadas pelo Sr. Prefeito Municipal e não atendem os anseios da 

população, portanto, quer saber acerca da participação do COMTUR neste projeto. Em 

seguida, reportou-se ao seu Requerimento Nº 83 e chamou atenção da Comissão de 

Finanças e Orçamento desta Casa de Leis, pois, ao analisar os Balancetes Mensais da 

Prefeitura Municipal, notou que, há muito, a Folha de Pagamento não está sendo enviada, 
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entretanto, é muito importante para um levantamento que pretende fazer. Prosseguindo, 

justificou seu Requerimento Nº 84, declarando que as informações solicitadas serão de 

grande importância para um estudo que pretende fazer acerca dos gastos da Prefeitura 

Municipal. Referindo-se às demais matérias apresentadas, parabenizou os Nobres Colegas 

Cristian e Sérgio pelos Requerimentos, solicitando-lhes cópias das respostas quando as 

receberem.  Cumprimentou o autor do Requerimento (Ver. Claudinei José de Oliveira) 

referido no OFÍCIO Nº 432/14 GP do Poder Executivo, enfatizando a importância da reunião 

que acontecerá no próximo dia dez, para cobrar medidas das autoridades, entretanto,  

enfatizou que a questão de segurança somente não está melhor neste município porque as 

câmeras de monitoramento ainda não estão funcionando, senão, como um “big brother” 

para alguns funcionários. Declarou acreditar que, tão logo funcionem, muitas medidas 

poderão ser adotadas para prevenir os vários problemas e, finalizando,  ressaltou que, 

quanto mais Vereadores puderem comparecer na citada reunião, será melhor. O VER. 

SÉRGIO DOS SANTOS, reportando-se à sua Indicação Nº 133, primeiramente, parabenizou 

o Sr. Presidente por ceder o veículo oficial deste Legislativo para o transporte de pacientes, 

reconhecendo que as dificuldades seriam maiores sem tal concessão. Disse que está 

solicitando ao Prefeito Rafael, apenas cumprir sua promessa de campanha para bem 

atender toda comunidade, pois, atualmente, uma criança que necessita de atendimento 

médico fora do município, sai de Salesópolis às quatro horas da madrugada, acompanhada 

dos seus pais, muitas vezes sem dinheiro para lanche, retornando para sua casa somente 

às dezenove horas. Falou que este mesmo caso ocorre com quem é atendido no período da 

manhã, sendo também obrigado a aguardar os pacientes que serão atendidos no período 

da tarde. Declarou entender que o problema é de fácil solução, basta atender sua 

proposição que sugere disponibilizar duas conduções, o que acredita, também minimizará 

os pedidos de carros a esta Casa de Leis. Acrescentou que a saúde deve ser tratada com 

prioridade, porque todos que solicitam os veículos do Poder Público o fazem por 

necessidade de saúde. Prosseguindo, reportou-se ao seu Requerimento Nº 78, dizendo 

que, muito embora os Poderes sejam independentes, não há como fechar os olhos com 

relação à Justiça. Relatou que tem recebido reclamações, inclusive de Advogados, acerca 

da demora no andamento dos processos no Judiciário local. Esclareceu que apresentou 

esta proposição, depois de ver uma mãe chorando ao expor sua dificuldade financeira, para 

alimentar seus filhos, devido à demora no andamento do processo que a possibilitará 

receber pensão alimentícia. O orador ressaltou que a criança deve ser tratada com 

prioridade, lembrando que, embora existam ex-marido e ex-esposa, não existe ex-filho, por 

isso entende e espera que este seu Requerimento colabore para que os processos, 

especialmente relativos à pensão alimentícia, sejam tratados com prioridade. A VERª. 

SANDRA REGINA DE ASSIS, referindo-se ao Requerimento Nº 78 do orador que a 

antecedeu, concordou que há demora nas ações judiciais, contudo e segundo informações, 

a Juíza local – Dra. Bárbara Syuffi Montes, já fez algumas alterações, inclusive mudando o 

Diretor do Cartório, porque esta demora também é alvo de reclamações dos Advogados, 

como dela própria. Com relação ao OFÍCIO Nº 432/14 GP do Poder Executivo, em resposta 

ao Requerimento Nº 70/14, do Ver. Claudinei José de Oliveira, lembrou que, embora muitas 

pessoas levem para o lado pessoal, devem ouvir as críticas feitas pelos Vereadores, em 

tribuna nesta Casa de Leis, enfatizando que o Coordenador do Conselho Tutelar – Sr. Zeca 

Matos ouviu as duras críticas que ela própria fez ao referido conselho e teve outra atitude. 

Relatou que ele ouviu suas críticas e lhe agradeceu dizendo que foi oportunidade para 
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rever a postura do conselho e que,  tão logo voltasse de férias, pretendia reunir-se com os 

demais conselheiros para discutir o assunto. A oradora parabenizou referido Coordenador 

que entendeu a intenção de proporcionar bem estar a todos, demonstrando com sua 

postura, excelência profissional na posição que ocupa. Finalizando disse que, não havendo 

problemas, os Vereadores não usarão a tribuna, entretanto, o momento não está para 

elogios. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA também reportando-se ao OFÍCIO Nº 

432/14 GP do Poder Executivo, em resposta ao seu Requerimento Nº 70/14, ressaltou que, 

conforme cita referido documento, o objetivo da reunião é buscar soluções para os 

problemas de agressões na porta das escolas. Declarou acreditar que o Regimento Interno 

das unidades escolares dispõem sobre atitudes que devem ser adotadas diante da má 

conduta dos alunos e que a Diretoria de Ensino da Região deve ter experiência com o 

enfrentamento dos mesmos problemas em outras cidades. Acrescentou ainda que algumas 

ações podem ser tomadas dentro da escola, pois,  na parte externa, tem visto a atuação do 

Conselho Tutelar juntamente com a Polícia Militar, entretanto, nunca constatou a presença 

da Polícia Civil. Lamentou desconhecer ainda que o problema da violência nos arredores da 

escola tenha sido pauta das reuniões das Associações de Pais e Mestres, enfatizando que, 

nesta data, houve novo problema de agressão em frente a outra unidade escolar e, nem 

assim, segundo informações, os membros das APMs foram convidados a participar da 

reunião, agendada para o próximo dia dez. Disse que cabe ainda aos políticos intervirem e 

solicitarem medidas necessárias para agilizar a Ronda Escolar nesta cidade, haja vista que, 

atualmente, o município não dispõe deste serviço e que, as vezes, é utilizado de municípios 

vizinhos. Vendo a lista dos convidados para a reunião, lamentou que o Curador da Vara da 

Infância e Juventude não tenha sido incluído, acreditando que a força do Poder Judiciário, 

unido aos demais órgãos desta pequena cidade, poderá definir novas normas ou colocar em 

ação as já existentes para solução do problema. Lembrou que, no passado, foi realizada 

uma reunião, nesta Casa de Leis, com vários setores envolvidos com criança e adolescente, 

entretanto, nada foi resolvido efetivamente. Reconheceu que o sistema do País está falho, 

haja vista a demora nos processos judiciais desta que é uma cidade pequena, como 

também há demora nas ações do Poder Executivo e com isso, a violência é crescente. 

Enfatizou a importância de ações dentro da escola, com apoio de todos os setores, inclusive 

do Promotor que é o Curador da Vara da Infância e Juventude, ainda que seja, como 

exemplo, obrigando o pai a assistir aula junto ao filho que briga em frente a escola. 

Reconheceu que a atual situação advém de várias ramificações, sejam os problemas 

familiares, a nova estrutura familiar e a droga que é o mal do século, mas, ainda assim, 

disse que é necessário buscar solução. Reiterou lamentos com relação aos membros das 

APM’s que desconhecem sobre a reunião, entretanto enfatizou a necessidade de iniciar 

medidas e não parar até que sejam solucionados os problemas nesta cidade, para garantir 

a segurança de todos. Relatou que um comerciante lhe sugeriu tirar seu filho da escola e 

matriculá-lo em um colégio particular, alegando que Salesópolis não tem mais jeito, 

contudo, lhe respondeu que poderia fazer isso e então questionou como ficariam os filhos 

dos seus amigos e dos vizinhos, pois tal transferência além de não resolver o problema 

favorecerá seu alastramento para as praças e campo de futebol entre outros locais, e todos 

terão que conviver com ele por falta de medida. Por fim, disse que as políticas públicas 

devem ser colocadas em pauta para garantir maior segurança aos alunos em frente as 

escolas deste município. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA iniciou justificando seu 

Requerimento Nº 79, lembrando que, no ano passado, também solicitou apoio da Prefeitura 
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Municipal ao mesmo time de handebol,  contudo, na oportunidade, lhe responderam que 

cedia apenas a quadra para os treinos e não havia como colaborar mais, entretanto, quer 

saber se, neste ano, está apoiando este time que leva o nome de Salesópolis a várias 

cidades da região. Em seguida, reportou-se ao seu Requerimento Nº 80, esclarecendo que 

sua intenção não é saber se o radar eletrônico está dando lucro ou prejuízo, pois entende 

que a intenção do equipamento é educar a população para o respeito à sinalização do 

trânsito, mas, também entende que não poderá aceitar prejuízos ao município.  Lembrou 

que a educação no trânsito envolve também placas de advertência e redutores de 

velocidade, os quais dispensam a necessidade de um equipamento que necessite de 

manutenção periódica com seus custos. Declarou não estar convencido com a resposta de 

que a mudança do radar eletrônico, das proximidades da EMEI Maria Aparecida Freire de 

Faria para as proximidades da Creche Municipal ocorreu devido ao trânsito intenso neste 

segundo local, questionando se no anterior não precisa mais  da medida. Concluiu dizendo 

que, após conhecer o valor da manutenção do referido radar, se julgar necessário, alertará 

o Sr. Prefeito Municipal para a contenção de gastos. Quanto ao seu Requerimento Nº 081, 

disse que há muitas dúvidas acerca da aquisição do produto, motivo pelo qual requer 

inúmeras informações, pois, fez os mesmos questionamentos no ano anterior e não foram 

respondidos. Reportando-se ao Requerimento Nº 82, do Nobre Colega Benedito Lélis, disse 

que na Edição Nº 85, de setembro/12, do Jornal Gazeta Regional, o Prefeito Rafael e seu 

Vice-Prefeito Vanderlon, defenderam que seu governo seria participativo, que todas as 

obras seriam discutidas com os munícipes, portanto, mais uma promessa não cumprida, 

haja vista que o COMTUR sequer foi cientificado acerca da verba liberada pelo DADE e sua 

aplicação. Lembrou que, neste período eleitoral, muitas promessas estão sendo feitas pelos 

candidatos às próximas eleições e, embora goste do Prefeito Rafael, não compartilha com 

sua forma de governo. Quanto à Indicação Nº 133 do Nobre Colega Sérgio, lembrou que, no 

ano passado, ele próprio encaminhou dois ofícios ao Deputado Estadual Estevam Galvão 

de Oliveira, solicitando transporte, um aos esportistas salesopolenses e outro aos 

pacientes. Em resposta, neste ano, aquele Deputado informou que, no dia dezenove de 

dezembro de 2013, foi publicado no Diário Oficial do Estado, a liberação de uma Emenda 

Parlamentar, no valor de cem mil reais,  para aquisição de uma van para o transporte de 

pacientes. Informou que,  no dia seguinte a esta sessão, elaboraria um requerimento para 

saber se o recurso já está empenhado e liberado, a fim de que a aquisição do necessário 

veículo seja feita com urgência. Sobre o OFÍCIO Nº 432/14 GP do Poder Executivo, disse 

que a câmera de monitoramento será de grande importância para a solução do problema, 

entretanto, lembrou que tudo está errado no processo, desde a licitação dos equipamentos 

e que o caso foi denunciado ao Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA também reportou-se à reunião agendada 

através do OFÍCIO Nº 432/14 GP do Poder Executivo, em resposta ao Requerimento Nº 

70/14 do Ver. Claudinei, enfatizando que, ao longo dos anos, os órgãos públicos 

trabalharam apenas com a denúncia, esquecendo-se de atuar na prevenção. Enfatizou que 

será importante restabelecer a prevenção para reduzir as ocorrências, lembrando que já 

foram realizadas várias reuniões com os mesmos órgãos ora convidados e, embora seja 

proibido vender bebida e cigarro a menores, não há autuação e tudo é vendido 

normalmente. Falou que o comerciante consciente estará ajudando, dando sua parcela de 

colaboração, mas, os outros órgãos têm que agir, saindo às ruas para atuar, muito embora 

reconheça a falta de efetivo, ou seja, pouca ferramenta para muita demanda. Falou ainda 
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que a situação somente será melhor quando o Governo do Estado olhar para os municípios 

pequenos como Salesópolis e liberar efetivo para segurança que, também reconhece, 

lamentavelmente, é mais um fator atrelado à índices que dependem de Boletins de 

Ocorrência. Declarou entender que toda dificuldade deste município é consequente da falta 

de recursos, os quais considera mal distribuídos, citando como exemplo o caso de uma 

viatura que foi liberada para Salesópolis, mas, logo em seguida, transferida para o 

município vizinho de Guararema. Disse não estar criticando nenhuma das corporações, 

apenas registrava a falta de segurança no País inteiro, todavia, lembrou que este período 

eleitoral é o melhor momento para cobrar melhorias na saúde e segurança. Também 

lembrou que os Vereadores mais antigos, como os Nobres Pares Sérgio e Claudinei, já 

realizaram reuniões iguais a que será realizada, entretanto, aquelas serviram apenas para 

enviar papéis, contribuindo somente para aumentar gastos com papéis. Declarou esperar 

que os Deputados Estaduais aprovem melhores orçamentos para os municípios pequenos, 

enfatizando a necessidade de também cobrarem os Deputados Federais, os quais 

aprovaram a redução de trinta por cento nestes mesmos orçamentos. Não havendo mais 

oradores inscritos, nem pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia, o SR. 

PRESIDENTE registrou a presença do Administrador do Distrito dos Remédios – Sr. Paulo 

César Monteiro (Mineiro) e, em seguida, passou para a EXPLICAÇÃO 

PESSOAL e,conforme livro de inscrição,  concedeu a palavra aos Nobres Edis 

inscritos. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ, reportando-se ao leilão realizado pela 

Prefeitura Municipal, iniciou dizendo que sugerirá a elaboração de requerimento para que 

seja realizado exame de sanidade mental no Prefeito Rafael, por acreditar que ele não 

esteja normal. Questionou como ele pode colocar a perua da merenda escolar no referido 

leilão, sem considerar que todo carro velho deve passar por manutenção. Disse que agora 

será alugado outro veículo para realizar o serviço, questionando qual será o custo disso. 

Acrescentou ter tomado conhecimento de que o aluguel de uma perua gira em torno de três 

mil e quinhentos reais, acreditando que,  talvez,  o Sr. Prefeito Municipal pretenda passar 

este serviço para um dos seus muitos amigos “mamar na teta da Prefeitura”. Falou que o 

único trator com carretinha que fazia o serviço de limpeza no município também foi vendido 

no leilão, entre outros veículos, questionando por quê o Sr. Prefeito Municipal não consultou 

os Vereadores. Se o fizesse teria comprado outro trator e outro veículo para a merenda, 

ambas áreas em situação ruim. Em seguida, reportou-se às vinte e oito ruas que seriam 

asfaltadas com recursos do FUMEFI,  reduzidas em novo projeto para seis ruas apenas, 

embora o valor do repasse continue sendo quase o mesmo, ou seja, passou de um milhão e 

seiscentos mil reais para um milhão e quatrocentos mil reais. Acrescentou que, embora o 

Prefeito Rafael alegue que se tratava de camada fina de asfalto,  é importante considerar 

que os técnicos do FUMEFI fizeram o projeto e estiveram no município, portanto, a obra é 

de responsabilidade do Governo do Estado. O orador disse que usará a tribuna para dizer 

quais ruas foram excluídas e se as seis escolhidas servirão para atender os amigos 

pessoais do Sr. Prefeito Municipal ou o povo que sofre quando chove e a situação fica 

lastimável. Lembrou que, na primeira gestão do Governo Feital, ele descobriu um produto 

que misturado com terra virava tijolo e, com camada de asfalto sobreposta, durou quatro 

anos, cabendo ao seu sucessor conseguir recurso apenas para recapear referida rua. 

Enfatizou que é a maioria do povo, e não a minoria, que deve ser atendida, reiterando que a 

redução de ruas exigirá prestação de contas e transparência. Falou que convocará o Sr. 

Prefeito Municipal para explicar tal redução, assim como convocará os representantes do 
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FUMEFI para descobrir qual deles está errado. Reportando-se à Área de Saúde, comentou 

que os exames realizados, embora caros, são perdidos diante da impossibilidade do retorno 

do paciente ao especialista, portanto, um crime que deve ser denunciado ao Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo, pois trata-se de dinheiro público “jogado na lama”.  Em 

seguida, disse que muitas pessoas lhe tem denunciado que o Fundo Social deste município 

vem intimidando as pessoas a votarem em seus candidatos. Acrescentou que funcionários 

da Prefeitura Municipal estão sendo obrigados a colocar placa de político em seus carros 

particulares, e que os funcionários do Consórcio Três Rios estão também sendo obrigados 

a fazê-lo sob ameaças. Diante de tal situação, o orador colocou-se à disposição para 

acompanhar qualquer vítima a denunciar o caso ao Promotor de Justiça, esclarecendo 

tratar-se de crime eleitoral. Comentou que recebeu várias denúncias, inclusive com 

fotografia, portanto, sugeriu a todos os intimidados, que precisam dos seus empregos e 

salários, que coloquem as placas solicitadas, mas, quando estiverem na urna,  votem em 

qualquer outro candidato. Disse que este município vive uma ditadura política, em que se 

utiliza o sistema para intimidar funcionários e professores. Enfatizou que está montando um 

dossiê para levar à Promotoria Pública porque, embora não tenha nada contra os 

candidatos, espera que os eleitores pensem muito e, aos berros, questionou se votariam no 

candidato do Sr. Prefeito Municipal. Prosseguiu da mesma forma, questionando o que o 

Prefeito Rafael vem fazendo por Salesópolis e se merece o voto dos eleitores 

salesopolenses, bem como questionou se estão contentes com a situação da saúde e Santa 

Casa, falta de médico, merenda à base de macarrão, obras vergonhosas que estão sendo 

apresentadas e, caso estejam, devem votar nos candidatos indicados por ele. Declarou 

acreditar que a maioria do povo não está contente com a atual gestão, portanto, espera que 

votem com suas consciências. Embora os candidatos não mereçam o cabo eleitoral que 

têm, sugeriu aos eleitores que votem em qualquer candidato, menos nos deste cabo 

eleitoral (Prefeito Municipal). Questionou ainda aos professores e servidores municipais 

cujos benefícios foram retirados, se estão felizes e, finalizando, enfatizou que não estava 

pedindo votos ao seu candidato, apenas pedindo a todos eleitores que, pelo futuro desta 

cidade e pelo amor que tem pelas pessoas mais humildes, pensem bem antes de votar. 

O VER. SÉRGIO DOS SANTOS agradeceu a Deus e à sua família por estar nesta sessão, 

pois enfrentou problemas de saúde, mas já se recuperou. Diante desta situação, constatou 

que a crise na Área de Saúde é realidade em todos os lugares, acrescentando que tentou 

marcar consulta médica através do seu convênio – IAMSPE e, somente após sessenta dias, 

conseguiria o atendimento, obrigando-o a buscar um atendimento particular. Dirigindo-se ao 

Sr. Presidente, solicitou-lhe agendar reunião com o Delegado de Polícia Civil e 

representantes da Polícia Militar, para discutirem os problemas que vêm ocorrendo na 

Praça da Matriz. Relatou que, nesta data, presenciou uma provocação e ameaça de jovens 

tatuados a um comerciante, fato que comprova a terrível situação gerada pelo uso de 

drogas naquele espaço público central. Em seguida,  reportou-se à manifestação do orador 

que o antecedeu, sobre política, dizendo que cada um tem seu candidato e defende sua 

bandeira. Declarou que defenderá sempre os seus candidatos, que são André do Prado – 

Deputado Estadual, e Márcio Alvino – Deputado Federal. Discordou do Nobre Colega que 

sugeriu aos eleitores descontentes com o Prefeito Rafael a não votarem nos candidatos 

indicados por ele, pois, entende que devem verificar o que estes candidatos fizeram pela 

região e por Salesópolis. Lembrou as inúmeras reuniões que referidos candidatos 

acompanharam os Vereadores em defesa deste município, disse que todos são 
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testemunhas presenciais da companhia do Deputado Estadual André do Prado em reuniões 

diversas, como a que solucionou o problema da passagem do Aterrado, junto ao 

Desembargador do Estado e demais órgãos envolvidos. Declarou que também não está 

contente com a situação da saúde e da Santa Casa desta cidade, entretanto, enfatizou que 

não é justo sacrificar esses candidatos citados. Lembrou que o candidato do Prefeito Rafael 

também é de vários Vereadores, que reconhecem o trabalho que vem desenvolvendo em 

prol do município. Disse que tem visto candidatos que nada fizeram por Salesópolis, apenas 

apresentaram emendas e que nunca chegaram, e deixou claro que ele pedirá voto para seu 

candidato, e não obrigará ninguém, porque o voto é livre. Acrescentou que está pedindo 

voto para seu candidato por considera-lo uma pessoa honesta, digna, que jamais deixou de 

atender os pedidos dos Vereadores, inclusive dos que não são do seu partido, como é o 

caso dos Nobres Pares Mário e Cristian. Prosseguindo, sugeriu ao Sr. Presidente realizar 

uma reunião com a Secretária Municipal de Saúde ou Interventor da Santa Casa, pois, uma 

moça lhe contou que foi encaminhada, pelo médico da Santa Casa local,  para tratamento 

com um Dermatologista, solicitando a intervenção do orador para conseguir tal atendimento. 

Entretanto, lamentou a falta de compromisso do médico encaminhante, ao pesquisar e 

tomar conhecimento de que ele mesmo é especialista na área. Questionou o que custaria a 

ele prescrever a receita necessária àquela paciente, dizendo que, por enquanto,  não 

mencionaria o nome do médico que, segundo informações, é ótimo na sua especialidade. 

Por fim, falou que o povo paga o salário dele, portanto, cobrará mais comprometimento para 

com os pacientes desta cidade. O VER. PAULO ROBERTO DE FARIA disse que não usava 

a palavra para criticar ou falar mal de ninguém, porém, enfatizou que se deve considerar as 

qualidades dos candidatos. Falou que, no Distrito dos Remédios, tem pedido voto para seus 

candidatos André do Prado e Márcio Alvino, respectivamente, Deputados Estadual e 

Federal. Declarou acreditar no Prefeito Rafael e que, embora reconheça que a cidade não 

está como todos gostariam, nestes dois anos que se passaram, muitas dificuldades foram 

vencidas, bastando lembrar que estava com lixo para todo lado, salários atrasados e sem 

maquinário novo, dentre outros problemas. Por fim, reiterou que acredita no Sr. Prefeito até 

o último dia e que, embora haja muito que melhorar, nada acontece da noite para o dia. 

O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA disse que está claro à população e aos 

internautas que acompanham esta sessão, que muito se fala e nada se prova, cabendo à 

pessoa que não provar o que fala o adjetivo de “papagaio de pirata”, porque apenas repete 

o que os outros falam. Comentou que já está há bastante tempo nesta Casa de Leis  e 

lembrou de um Prefeito Municipal que bebia e batia o carro do Conselho Tutelar, contudo, 

na época,  nenhum Vereador da época usou a tribuna para expor o caso. Por outro lado, 

também lembrou que caiam pinos na quadra do Centro Esportivo quando em utilização e, 

na oportunidade, acionou o Corpo de Bombeiros cujo laudo foi levado ao Ministério Público 

que interditou o espaço, ou seja, foi provada que a situação era inadequada. Ressaltou 

ainda que, ao longo desses anos, sendo oposição ou situação, sempre respeitou os Chefes 

do Poder Executivo, medindo as palavras ao falar deles porque tem responsabilidade e 

aprendeu com seus pais. Disse que cuida do seu pai e de sua mãe, dispensa a eles toda 

atenção, porque lhe ensinaram a boa educação que deve ser utilizada inclusive diante da 

diversidade política, entendendo que não adianta “a pessoa” pregar moralidade se viu 

muitas situações e não agiu. No tocante à crise da Santa Casa, informou que, em cinco 

anos, dezessete Santas Casas fecharam suas portas e, neste município, houve uma época 

em que o Pronto Atendimento foi fechado e a população comunicada por faixa afixada na 
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entrada. Esclareceu que a obrigação do município é manter o Pronto Atendimento para 

depois atender as especialidades, lamentando que, muito embora tenha sido implantado até 

o AME em Mogi das Cruzes, Salesópolis não recebe recursos para a saúde, fato que se 

repete na área social, esporte e educação. Falou que há Vereador desta Casa de Leis, 

assim como ele próprio, que tem seu irmão, irmã e esposa que fizeram o Curso de 

Hidrologia,  mas, não conseguiram se formar por falta de legalização do curso tão prometido 

pelos políticos da época, portanto,  apenas politicagem daquela gestão. Enfatizou que cada 

um defende seu candidato, isso vai da consciência de cada um, lembrando ainda que ele 

mesmo assumiu o cargo de Vereador junto a um Prefeito parceiro, mas, ao longo da gestão, 

ele engavetava documentos, então brigaram e discutiram, mas, nunca trocaram palavras 

que não devem ser utilizadas por representantes da população. Relatou que uma eleitora 

lhe cobrou por que não tinha também seu facebook, rede social que virou epidemia no 

mundo, quando lhe respondeu que preferia conversar cara a cara. O orador questionou por 

que ele ficaria neste tipo de rede social discutindo com várias pessoas e onde levam tais 

discussões, acrescentando que, se isso resolvesse, cidades e até o País estariam bem. 

Falou que, ao propor reuniões, entende que são oportunidades para discutir, apresentar 

novas ideias, normas, ouvir exemplos de outras situações que podem ser úteis à realidade 

local, e ele participa sempre que chamado, mas, há pessoas que não participam delas. 

Sugeriu a todos considerarem que há várias coligações partidárias neste País, portanto, 

não há mais partido de esquerda ou direita e, diante desse novo quadro, busca-se apoiar o 

candidato que faz alguma coisa e que está mais próximo da cidade, mas, consciente de que 

ele não resolverá tudo, assim como o Vereador não resolve tudo no seu município.  Disse 

que se há um fato comprovado, o Vereador deve tomar medidas, como os casos que já 

ocorrem, em que esta Casa de Leis criou CEI – Comissão Especial de Inquérito e CPI – 

Comissão Processante de Investigação. Ressaltou ainda que se engana quem diz que 

somente agora se convoca Prefeito e Secretários, pois, há atas nesta Casa de Leis 

comprovando que isto sempre foi feito para discutirem situações, contudo, respeitando as 

adversidades e adversários. Declarou que não apoia o candidato do seu partido a Deputado 

Estadual, mas respeita e reconhece que ele trabalhou pela cidade, e está apoiando um 

candidato que está lutando para entrar, que nem sempre segue seu partido e sim o que 

considera melhor para sua cidade e região. Lembrou que foi Presidente desta Casa de Leis, 

durante quatro anos, e recepcionava bem os candidatos de outros partidos, enquanto 

representante dos demais Pares. Sugeriu que, embora as diversidades políticas deste País, 

que antes tinha apenas dois partidos políticos e atualmente conta com trinta e seis, além de 

outros que estão sendo criados, que as ações sejam discutidas e as conquistas expostas 

trimestralmente. Ressaltou que, hoje em dia, é direito dos políticos mudarem de partido e 

todos devem ser tratados com educação, buscando soluções, porque apenas discutir ou 

ficar falando não adianta nada. Disse que muitas pessoas que acompanham esta Casa de 

Leis, tentam ajudar a cidade e, se for para falar de obras malfeitas, poderia mencionar obras 

antigas, cujos pagamentos ainda estão pendentes, como por exemplo o Parque da 

Nascente do Rio Tietê, confirmando o que disse na fase do Expediente, que o sistema está 

falho. Por fim, disse que não há um programa de computador para conduzir o País, nem as 

cidades, portanto, é necessário continuar lutando para conquistar melhor espaço. O VER. 

MÁRIO BARBOSA PINTO iniciou solicitando apoio ao Sr. Renato – responsável pelo 

trânsito desta cidade, relatando seu esforço na última “Quinta Feira de Mês”, quando um 

caminhão causou grande transtorno, parando todo o trânsito na Rua XV de Novembro, 



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 
DE SALESÓPOLIS 

Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - Salesópolis/SP 
CEP: 08970-000    - Tel\Fax: (011) 4696-1333/1716/1731 

Site www.camarasalesopolis.sp.gov.br Email: cmsalesopolis@uol.com.br 
 

continuação da Ata da 25ª Sessão Ordinária, realizada em 08 de Setembro de 2014                                        FL. 10 

 

 
 

durante mais de uma hora, devido à vários carros estacionados irregularmente. Acrescentou 

que, muito embora o Sr. Renato tenha colocado várias placas na cidade, desde as quatro 

horas da manhã, o problema persiste, demonstrando a necessidade de reestruturar o 

trânsito nos dias de feira e do apoio solicitado. Lembrou que, no mesmo dia, a própria 

ambulância do SAMU teve dificuldade para sair da Santa Casa local, devido aos inúmeros 

carros estacionados naquele pátio. Prosseguindo e ainda se referindo aos dias de feira, 

disse que também precisam de apoio os fiscais da Prefeitura Municipal que, devido ao 

aumento de feirantes, vêm enfrentando dificuldades com aqueles que demoram a 

desmontar suas barracas, estendendo-se até o período noturno, prejudicando os serviços 

de limpeza da cidade. Enfatizou a necessidade de definir um horário para acabar a feira, 

bem como de solicitar o apoio da Polícia Militar para que a ordem se efetive, lembrando que 

os feirantes só levam o dinheiro e deixam a sujeira para esta cidade, sugerindo ainda seja 

retirada a licença do feirante que deixar sujo o seu espaço. Enfatizou a necessidade de 

reestruturar toda feira, inclusive definindo o número de barracas por tipo de produtos, a fim 

de valorizar também o comércio desta cidade. Por fim, requereu um minuto de silêncio pelo 

passamento do Sr. José Nunes, ex-funcionário da Prefeitura Municipal, requerimento este 

que foi de imediato deferido pelo Sr. Presidente. Ato contínuo, o SR. PRESIDENTE 

concedeu a palavra ao VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA que, dirigindo-se ao Sr. Paulo 

Monteiro – Administrador do Distrito Nossa Senhora dos Remédios, presente no plenário, 

solicitou-lhe o patrolamento da Estrada dos Moraes, cuja Indicação já foi encaminhada. 

Também lembrou que já protocolou Indicação solicitando manutenção na ponte existente na 

Estrada da Capelinha, parabenizando o setor competente que realizou o serviço em tempo 

recorde. Contudo, acrescentou que, pelo que soube, apenas foram trocadas as vigas 

porque caiu um ônibus escolar no local, necessitando de caminhão e trator para o socorro. 

Disse que também solicitou patrolamento da estrada e manutenção na ponte do 

“Loteamento Chico Rita”,  Bairro da Capela Nova, registrando que o Nobre Colega Edney 

também apresentou Indicação com o mesmo pedido, esperando sejam atendidos. 

Mencionou outra Indicação do mesmo Nobre Colega, solicitando manutenção na Estrada 

Santa Cruz das Palmeiras, acrescentando que os moradores dos arredores também lhe 

procuraram solicitando apoio, esperando que a Prefeitura Municipal realize o serviço. 

Referindo-se ao Sr. Renato do Setor Municipal de Trânsito, lembrou que, no ano passado, 

solicitou-lhe sinalização horizontal do solo, na área central desta cidade, o qual o atendeu 

fazendo o serviço durante a madrugada, contudo, lamentou que neste município haja muita 

falta de respeito dos condutores. Comentou que as vagas definidas para estacionamento 

especial à portadores de necessidades foi pauta de reunião de pais, quando foi registrada a 

sugestão dele e dos funcionários da Secretaria Municipal de Educação, para que os pais 

acionem a Polícia Militar, a fim de que a autuação seja registrada, contudo, a mãe que 

reclamou o fato disse que se tratava de um veículo da própria Prefeitura Municipal. 

Finalizou solicitando atenção especial do Sr. Prefeito Municipal para a construção da 

Creche-Escola do Bairro Fartura, cujo Decreto para desapropriação do terreno já foi feito, 

agradecendo e parabenizando o Sr. Renato, cujo trabalho e dedicação reconhece,  

esperando seja apoiado porque tem feito o possível dentro das suas 

possibilidades. A VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE comentou que uma 

moradora dos arredores do prédio da antiga Rodoviária Municipal, onde funciona o 

CIRETRAN, lhe solicitou medidas para um buraco existente na rua atrás do prédio, o qual 

está aumentando e por onde passam os alunos  da EMEI Professora Maria Aparecida 
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Biasoli. Disse que esteve no local verificando a situação e  soube que uma criança já caiu 

no local, reafirmando a necessidade de medidas urgentes.  Alertou que a situação se 

agrava com água empossada no referido buraco, facilitando a proliferação do mosquito da 

dengue. Em seguida, lembrou que,  em junho, apresentou a Indicação Nº 96, objetivando a 

intercessão do Sr. Prefeito Municipal junto ao Banco Bradesco, visando a implantação de 

biombos para isolar e proteger os clientes, e leu a resposta da Secretaria Municipal de 

Administração de que encaminhou referida proposição à Agência Bancária local, embora, 

até o momento, não tenha recebido a resposta. Contudo, disse que, na última sexta-feira, 

um cliente do Banco Bradesco lhe expôs o caso que presenciou de um senhor, com 

dificuldades auditivas, cujo funcionário do caixa teve que falar alto para que ele entendesse, 

e  todas as pessoas que aguardavam na fila ouviram as informações relativas ao saldo 

daquele senhor. Acrescentou que referido relator disse-lhe que, naquele mesmo dia, 

conversou com a Gerente da Agência Bancária e ela lhe respondeu que não há condições 

de resolver este caso, pois o banco conta com mais de seis mil agências e se colocar 

isolamento em uma, deve fazê-lo em todas. Diante do fato, a oradora solicitou apoio dos 

Nobres Pares, dizendo que encaminhará um anteprojeto de lei, dispondo sobre a 

obrigatoriedade de implantação de biombos em todas as agências de Salesópolis, desta 

forma,  as demais agências daquele Banco não serão obrigadas, mas, os bancos instalados 

nesta cidade terão que cumprir a lei municipal.  Por fim, disse que a falta de isolamento é 

um constrangimento a todas as pessoas que estão na boca do caixa, especialmente, do 

Banco Bradesco que foi o maior alvo dos últimos roubos ocorridos nesta cidade. O VER. 

PAULO AROUCA SOBREIRA disse que defende o Deputado Estadual Dr. Gondim, 

lembrando que “uma andorinha só não faz verão”, portanto, deve-se considerar a soma de 

todos os que se empenham em trazer algum benefício para Salesópolis, estão presente e 

mais próximos, procurando resolver os problemas locais. Lembrou que referido Deputado se 

empenha na área de saúde, no caso da passagem do Aterrado dentre outras, tem  

conquistado vagas em UTI’s, atendendo assim às mais diversas cobranças dos Vereadores. 

Com relação ao leilão de veículos, considerou o gasto com pátios, um dos maiores 

desperdícios do País. Lembrou que o Prefeito Rafael teve coragem para realizar o leilão, 

pois considerou que outros dois tratores e veículos que substituirão os leiloados já foram 

comprados. Também lembrou que, em sessões anteriores, foram lidos  comunicados acerca 

das Emendas Parlamentares liberadas para aquisição dos novos maquinários já 

mencionados. Informou que, para realizar o leilão, foram feitos estudos que concluíram que 

os veículos leiloados davam mais prejuízo que lucro à Prefeitura Municipal e que, a frota 

municipal conta com carros de vinte anos de uso. Enfatizou que a atitude tomada também 

evitará que o uso de veículos velhos cause sua paralisação, inclusive com pacientes, em 

plena Rodovia Dutra, como já ocorreu por diversas vezes, comprovando ainda mais a 

necessidade deste leilão. Disse que também gostaria de trocar seu carro, mas, não pode 

fazê-lo, contudo, o Prefeito Rafael conseguiu graças a Emendas Parlamentares, já que 

ainda não tem condições, como outras Prefeituras da região, trabalhar com empresas 

terceirizadas. Disse que a soma de apoios, seja deste ou daquele Deputado, vem 

melhorando este município e, se são estes que socorrem quando solicitados, questionou 

por que não retribuir agora que precisam. Recordou que ele foi Vereador pelo PSDB e, 

durante todo seu mandato anterior, não conseguiu nenhuma emenda, contudo, o Deputado 

Estadual Dr. Gondim o atendeu e liberou diversas para esta cidade, citando uma emenda 

recente, no valor de quatrocentos mil reais, o que o motivou a mudar para o Partido 
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Solidariedade, juntamente com o Nobre Colega Mário. Enfatizou que nada dará certo se não 

usar de verdade e honestidade, portanto, não adianta usar a tribuna para “contar 

historinhas prá boi dormir, porque aqui não tem ninguém tonto”, e atualmente a internet 

possibilita às pessoas saberem o que é verdade ou “papo furado”. Ressaltou que não tem 

mais tempo a perder, não sabe o dia de amanhã, mas,  hoje, pode afirmar que seu 

candidato é parceiro e está perto para ser cobrado. Afirmou que é bairrista e regionalista, 

pois, entende que isso é melhor do que ser ilusionista, e acrescentou que o eleitor da 

atualidade é bem informado, ninguém mais exige ou compra seu voto, e que ele pode até 

pegar o dinheiro de um e votar em outro candidato, o que é impossível provar e, por fim, 

disse que deve-se falar a verdade, sendo homem para isso. O VER. EDNEY CAMPOS DOS 

SANTOS iniciou reportando-se ao CAR – Cadastro Ambiental Rural, instituído pelo novo 

Código Florestal Brasileiro, de 2012, esclarecendo tratar-se de instrumento nacional 

obrigatório para todos os proprietários de imóveis rurais do Brasil. Convidou a todos para o 

seminário regional que acontecerá, dia dez de Setembro, em Suzano, para esclarecer sobre 

esta nova ferramenta que identifica as áreas de reserva e de proteção, evitando 

especulações. Em seguida, em nome da COSPES – Comissão de Obras e Serviços 

Públicos desta Casa de Leis, também convidou os Nobres Pares, para a reunião que 

ocorreria no dia seguinte a esta sessão, às quatorze horas, a fim de discutir o Projeto de Lei 

em tramitação, referente ao Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos 

Sólidos, com a Secretária Municipal Solange Wuo. Esclareceu que trata-se da segunda fase 

do plano de saneamento do município, um plano importante e extenso, portanto a reunião é 

de importância a todos os colegas à deliberação da matéria. No tocante à campanha 

política, reiterou seu apoio aos candidatos do seu partido (PR), Deputado Estadual André 

do Prado e Deputado Federal Márcio Alvino. Declarou serem as melhores opções porque 

ambos são da região, portanto, de fácil acesso. Acrescentou que Salesópolis conta com 

mais de quatorze mil eleitores, significando que há espaço para todos que querem trabalhar 

de forma honesta e correta, pensando no bem da cidade e da população. Prosseguindo 

explicou o significado das palavras oportunidade e oportunismo e, iniciando por 

oportunidade, explicou que significa qualidade de oportuno, ocasião favorável vista como 

um acontecimento oportuno, capaz de melhorar o estado atual do indivíduo, situação nova 

que traga benefício. Diante de tal significado, declarou ver como oportunidade, o fato dele 

estar nesta Casa de Leis, oportunidade que o povo lhe concedeu. Em seguida, pediu que 

também dêem oportunidade para os candidatos do seu partido, possibilitando-lhes 

mostrarem ainda mais o que podem trazer de benefício para o povo salesopolense. Em 

seguida, explicou que a palavra oportunismo significa atitude daqueles que preferem 

contemporizar para atingir um fim, aproveitando-se de circunstâncias oportunas, sistema ou 

prática política que consiste em aproveitar-se das circunstâncias ou acomodar-se a elas 

para tirar proveito. Diante deste significado, pediu a todos que acompanham as sessões 

desta Casa de Leis, inclusive os internautas, para que saibam direcionar o que é 

oportunidade e oportunismo para o município, vejam bem as opções nas ruas e avaliem 

quem realmente pode trazer benefícios para esta cidade já tão sofrida. Passando a 

presidência ao Vice-Presidente, Ver. Sérgio dos Santos, o VER. FRANCISCO MARCELO 

DE MORAIS CORRÊA iniciou reportando-se ao mencionado uso de drogas na Praça da 

Matriz, lembrando que já citou o fato na sessão anterior, afirmando que já levou o caso à 

Delegacia Seccional, Comandante da Polícia Militar e nesta Casa de Leis. Convidou os 

Nobres Pares e a população para verificarem in loco a situação da referida praça,  às 
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sextas-feiras à noite, para confirmarem o que estava dizendo. Falou que há vários jovens 

envolvidos com drogas, o mal deste século e, embora não possa citar nomes dos 

traficantes, por não poder provar, sabe que são vários e inclui crianças entre doze e treze 

anos. Comentou que alertou o pai de um deles, sugerindo-lhe ficar de olho, embora ele 

tenha declarado que, por estar separado não tem muita força sobre o filho. Declarou-se 

consciente de que não acabará com as drogas, mas, é necessário medidas para melhorar a 

situação. Lamentou e disse que não adianta a Polícia Militar ficar parada em frente a 

Lanchonete Batata, se tudo ocorre do outro lado, e que é necessário investigação, porque 

ele próprio, não sendo policial, sabe que os envolvidos saem da praça e vão para Torre, 

depois atrás da Escola Professora Olga Chakur Farah,  Avenida Nova entre outros, 

concordando com a necessidade da reunião agendada. Comentou que ficou sabendo de 

duas reuniões, uma em que ficou definida que as classes da ETEC (classes 

descentralizadas da Escola Técnica do Estado) seriam transferidas para o prédio do CEP – 

Centro Educacional Profissionalizante, depois que seriam transferidas para o mesmo local 

as Salas do AEE (Atendimento Escolar Especializado),  esperando que o Sr. Prefeito 

Municipal defina entre um ou outro, porque não haverá espaço para ambos naquele prédio. 

Comprometeu-se a questionar o Sr. Prefeito Municipal,  no dia seguinte a esta sessão, para 

dar retorno à Nobre Colega que lhe solicitou. Quanto ao buraco na rua da EMEI Professora 

Maria Aparecida Biasoli (atrás do prédio da CIRETRAN), disse que foi bastante cobrado, 

porque sua filha estuda naquela escola. Disse que há buracos em várias ruas da cidade, 

como a Rua São Sebastião do Bairro Fartura, esperando sejam estes dois, juntamente com 

os buracos da Rua Vinte e Oito de Fevereiro, priorizados em uma operação tapa-buracos, 

pois, embora reconhecendo que há custo para tal operação, entende que a medida é de 

extrema necessidade. Prosseguindo, comentou que participou da reunião realizada na 

CAMAT – Cooperativa Agrícola Mista do Alto Tietê, onde estiveram representantes da 

CETESB e alguns Vereadores, bem como representantes da Casa Civil e o ex-Deputado 

Rodolfo Costa e Silva entre outros, tratando de vários assuntos de interesse de Salesópolis, 

especialmente, com relação ao licenciamento do carvão. Disse que não será fácil licenciar, 

mas, se houver toda documentação correta, o interessado conseguirá legalizar sua 

produção e poderá contar com o apoio da Prefeitura Municipal, através da Secretária 

Municipal – Sra. Solange Wuo. Registrou a importante participação do Engº. Danilo Faria 

para o alcance deste objetivo, atribuindo-lhe o mérito maior, haja vista que o projeto foi de 

sua autoria. Também registrou a importante defesa do projeto, feita pelo citado engenheiro, 

perante a contrariedade de um Engenheiro da CETESB, cuja equipe não imaginava a 

capacidade e o conhecimento do Engenheiro Danilo Faria, portanto, merecedor do 

reconhecimento desta Casa de Leis. Ressaltou que este salesopolense não depende desta 

atividade para sustentar-se e à sua família, apenas realizou o projeto para contribuir com o 

município, portanto, agradeceu-o e à toda equipe da Prefeitura Municipal que o 

acompanhou. Ato contínuo, considerou engraçado o uso da tribuna desta Casa de Leis para 

criticar o Prefeito Municipal sobre a má situação da saúde, educação e outras áreas, 

contudo, quando se alcança sucesso em alguma área, os agradecimentos não lhe são 

direcionados, somente o Secretário da pasta, sugerindo que ambos recebam críticas ou 

sugestões. Também declarou saber o que é ser parente de Prefeito Municipal que enfrenta 

uma Câmara Municipal contrária, situação que lhe tira o sono após acompanhar uma 

sessão desta Casa de Leis.  Disse que todo Prefeito Municipal quer o bem do município, 

uns acertam mais e outros menos, por isso, confia que esta cidade vai melhorar. Reconhece 
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que poderá não ser mais Vereador e que a Câmara e Prefeitura Municipal continuarão com 

outros representantes, porém, também buscarão o bem do município. Com relação às 

próximas eleições, disse que pede voto para seus candidatos, André do Prado e Márcio 

Alvino, mas, nunca falou e nem falará mal de outros candidatos, esperando que todos da 

região vençam, evitando que outros forasteiros, que apenas vêm à cidade no período 

eleitoral, ocupem as vagas. Como exemplo, citou o caso de uma pessoa, desta cidade, que 

está trabalhando para um candidato do Vale do Ribeira. O orador disse que referido 

candidato tem vasto currículo, foi Prefeito de Registro, Presidente da Assembleia Legislativa 

do Estado e Superintendente da Sabesp, contudo, embora respeitando seu trabalho, 

perguntou se, vencendo as eleições, ele ajudaria esta cidade ou mais a sua região, e 

enfatizou a importância de respeitar todos e não confrontar os candidatos, senão para o 

bem desta cidade. Declarou seu apoio ao Deputado Estadual André do Prado, lembrando 

que ele atuou para solução da passagem do Aterrado junto ao também Deputado Estadual 

Dr. Gondim, bem como atuou para instalação da CIRETRAN, solução dos problemas da 

Santa Casa, Lei Específica e Licenciamento do Carvão, além de liberar mais de quinhentos 

mil reais em Emendas Parlamentares. Reiterou que os Vereadores não devem brigar entre 

si, mas sim, por ajuda a este município, de todo e qualquer candidato, cuidando para que 

seja bem empregada. Por fim, disse que seus candidatos não são do seu partido, o qual 

nunca ajudou Salesópolis e motivo pelo qual considera como seu partido o povo de 

Salesópolis, para o qual quer o bem.  Ainda como Presidente Interino, o Ver. Sérgio dos 

Santos agradeceu o atendimento que lhe foi dispensado pela Dra. Suelen e Equipe de 

Enfermagem da Santa Casa local, destacando que atendem todos os pacientes igualmente, 

fazendo-o concluir que realmente estão para salvar vidas e merecem o apoio desta Casa de 

Leis. Retomando a presidência e não havendo mais oradores inscritos, o SR. 

PRESIDENTE concedeu a palavra,  como Líder de Bancada (PT) ao Ver. Benedito Lélis 

Renó que agradeceu à Deputada Federal Janete Pietá e outras quatrocentas pessoas que 

estiveram em seu restaurante, comemorando seu aniversário. Falou que ela é uma 

Deputada atuante neste município e que, no dia quatro, apresentará à população,  o 

Deputado Alencar Santana, de Guarulhos, que teve poucos votos na eleição anterior e que, 

desta vez, pretende colocar novas lideranças representativas neste município. O SR. 

PRESIDENTE reiterou o convite para a reunião, agendada para o próximo dia dez de 

setembro, no Centro Pastoral, referente às agressões que ocorrem em frente às escolas 

e,  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 08 de Setembro de 2014. 
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  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 

15 de Setembro de 2014.   

 


