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               ATA DA 26ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 09 de Setembro de 2013 - 1º Período da 16ª Legislatura. Aos 

nove dias do mês de Setembro do ano dois mil e treze, no edifício sede deste Poder 

Legislativo, realizou-se a Vigésima Sexta 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: 

MENSAGENS do Poder Executivo Nºs 1177 e 1178/13, encaminhando, respectivamente, os 

PROJETOS DE LEI Nºs 020/13 (Institui o Programa Municipal de Conhecimento dos Pontos 

Turísticos do Município junto à Rede Pública de Ensino, e dá outras providências) – desp.: 

Às Comissões de Justiça e Redação, de Agricultura, Comércio, Indústria e Turismo e de 

Finanças e Orçamento, e 021/13 (Dispõe sobre criação de Empregos no Quadro de Pessoal 

da Estrutura Administrativa da Prefeitura da Estância Turística de Salesópolis) – desp.: 

Aguarde-se os Pareceres das comissões competentes;  OFÍCIO Nº 376 do Poder Executivo, 

comunicando que, atendendo a Indicação Nº 195/13 do Ver. Claudinei José de Oliveira,  

agendou,  para o próximo dia dezenove de setembro, às quatorze horas, nesta Casa de 

Leis, a reunião entre os Poderes Executivo e Legislativo, Promotoria, CETESB e Polícia 

Ambiental, para tratar de problemas relativos às áreas consolidadas que sofrem com 

restrições pelos órgãos ambientais e dos problemas dos loteamentos irregulares – desp.: 

Afixar no quadro de avisos até a data da reunião e após, arquive-se, Plenário ciente; 

REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  146 – Informar o motivo dos 

munícipes estarem impedidos de estacionar seus veículos no pátio da Santa Casa de 

Misericórdia Frederico Ozanan, por quê estão sendo adotados tais procedimentos pela 

atual Administração e as medidas tomadas caso os veículos permaneçam estacionados, do 

Ver. Cristian Luiz Candelária; 147 – Cópia integral do Processo Nº 1327/2009,  ficha de 

controle do protocolo, Portaria Nº 3377, referente à sindicância ou procedimento 

investigatório, relativos a materiais esportivos, de escritório e equipamentos esportivos, 

realizados pelo então Secretário de Esportes e Laser – Sr. Marcelo Sneig e funcionários 

Antonio José Ferreira Júnior e Marcela Sanches Cardoso; 148 – Informar o planejamento 

das atividades a serem realizadas no Centro de Convivência do Idoso; 150 – Encaminhar a 

relação de todos os prédios alugados pela Municipalidade, com seus respectivos 

endereços, valores mensais e período contratual; 151 – Informar o valor mensal pago ao 

jornal “Cidades de Santa Branca - Salesópolis e Região”, publicado pela Empresa Voz Ativa 

Comunicações;  e 153/13 –  Encaminhar a relação de todas as linhas de transporte escolar 

do município, número de crianças usuárias e horário do transporte de cada linha, todos do 

Ver. Benedito Lélis Renó  – desp.: Aprovados, encaminhe-se;  INDICAÇÕES solicitando ao 

Sr. Prefeito Municipal Nºs:  268 – Reparos no escapamento do caminhão marca 

Volkswagen, modelo 17180, placa EEF-2490, pertencente à frota da Prefeitura Municipal; 

269 – Determinar aos Setores Municipais de Finanças e de Obras e Serviços, estudarem 
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juntos,  a possibilidade de adquirir uma motocicleta para viabilizar melhoria, 

aperfeiçoamento e agilidade nos serviços realizados pelos Fiscais da Municipalidade, 

ambas do Ver. Cristian Luiz Candelária; 270 – Determinar ao Setor de Obras, realizar, 

desde varrição, extração de mato e limpeza de canaletas no trecho entre a Estrada Hisashi 

Kimoto, até a altura da ponte do Rio Paraitinga, no Distrito dos Remédios, do Ver. Paulo 

Roberto de Faria e outros;  271 – Determinar ao setor competente, a realização de obras 

objetivando reparos na margem esquerda da Estrada da Petrobrás, sentido de quem segue 

de Salesópolis à Nascente do Rio Tietê, entre os Bairros dos Pintos e Nascente do Tietê,  

em frente à propriedade do Sr. Toninho Morais, próximo à antiga sede da fazenda do Sr. 

Mazza, do Ver. Edney Campos dos Santos e outros;  272 – Para que, dentre as cem 

crianças que serão atendidas através do PROJETO ESPORTE SOCIAL, sejam incluídas 

atividades no Distrito dos Remédios, para atender seus moradores e dos bairros adjacentes, 

pois, atualmente, eles não dispõem de nenhum projeto social;  273 – Determinar à 

Secretaria Municipal de Saúde, avaliar sua sugestão de elaborar e implantar nesta cidade, 

um Programa de Acuidade Visual, priorizando a Rede Pública Municipal de Ensino, ambas 

do Ver. Claudinei José de Oliveira; e 274/13 – Determinar ao setor competente, a 

elaboração de um projeto para canalização do córrego da Rua Braz Torraga e avaliar, 

juntamente com técnicos da Sabesp, o despejo do esgoto no referido córrego, do Ver. 

Sérgio dos Santos – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente;  PARECER CFO Nº 

032/13 referente ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Salesópolis, relativo à 

Julho/13 – desp.: Aguarde-se o Parecer Prévio do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo, para então emitir o parecer final e conclusivo; OFÍCIO do Secretário-Chefe da 

Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo, informando que, até o próximo dia dez de 

setembro, a Consulta Pública On-line, sobre o novo Conselho Estadual das Cidades – 

CONCIDADES-SP, estará aberto para recebimento de sugestões que possam aprimorar o 

decreto que irá dispor sobre o novo órgão deliberativo e consultivo, a ser criado por ocasião 

da 5ª Conferência Estadual das Cidades do Estado de São Paulo; COMUNICADOS sobre a 

liberação de recurso financeiro: do Ministério da Educação – no valor R$ 642,00   para 

Alimentação Escolar – EJA – competência Agosto/13 e outro, também para Alimentação 

Escolar, nos valores de: duas vezes R$ 4.956,00 para o Ensino Médio, duas vezes de R$ 

3.370,00 para a Pré-Escola, duas vezes de R$ 250,00 para AEE – Atendimento Educacional 

Especializado, duas vezes de R$16.266,00 para o Ensino Fundamental, duas vezes de R$ 

1.260,00 para Creche, e de R$ 642,00 para EJA – Ensino Jovem Adulto; CONVITES: -  do 

Jornal Diário do Alto Tietê - para a Cerimônia de Premiação do Prêmio Empreendedor de 

Sucesso 2013, a realizar-se no próximo dia doze de setembro, às dezenove horas e trinta 

minutos, no ARUFEST, em Arujá/SP; e da Sociedade Amigos do Bairro Totozinho Cardoso - 

para uma reunião com o objetivo de divulgar o que foi decidido com o Assessor do 

Governador do Estado,  sobre as multas ambientais, a ser realizada na Capela de São 

Vicente de Paulo, Bairro Totozinho Cardoso, no próximo dia dez de setembro, às dezenove 

horas – desp.: Arquive-se, Plenário ciente.  Terminada a leitura, o Sr. Presidente concedeu 

a palavra aos Nobres Edis inscritos.  O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA iniciou 

justificando oralmente sua Indicação Nº 272, enfatizando a importância do atendimento às 

crianças do Distrito dos Remédios. Reconheceu que, para conseguir o recurso deste Projeto 

Esporte Social, há uma grande burocracia, comentando que, no município vizinho de Biritiba 

Mirim, estão prestes a realizar concurso público para contratação dos professores e 

processo licitatório para fornecimento da alimentação que o projeto exige, portanto, acredita 
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que, em Salesópolis, demorará um tempo para adequação às exigências. Em seguida, o 

orador justificou sua Indicação Nº 273, ressaltando a importância da avaliação para o 

ensino-aprendizagem da criança, lembrando que, muitas vezes, a queda no desempenho 

escolar é consequente de problemas oftalmológicos, acrescentando que, se possível, 

referido programa se estenda a todos os demais munícipes. Reportando-se ao Ofício Nº 

376/13 do Poder Executivo, agendando a reunião, para tratar de problemas relativos às 

áreas consolidadas, no próximo dia dezenove de setembro, enfatizou a importância de 

todos estarem preparados para expor a situação dos loteamentos e autuações. Lembrou 

que esta reunião foi resultante das investidas, junto ao Deputado Estadual André do Prado, 

às Secretarias Estaduais, CETESB, Polícia Ambiental e outros. Por fim, disse que esta é 

uma boa hora para discutir o assunto, haja vista que o Subcomitê de Bacias do Alto Tietê 

está avançando também nas questões relativas à Lei Específica, favorecendo uma possível 

solução definitiva, portanto, reiterou a importância de todos estarem preparados para esta 

reunião. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS registrou a presença do Sr. Ademir – Presidente 

da Associação de Bairro do Ribeirão do Pote e do Ten. PM Dirceu de Oliveira – 

Comandante do Destacamento de Polícia Militar local. Em seguida, justificou oralmente sua 

Indicação Nº 274, enfatizando ter conhecimento de que o Poder Executivo está prestes a 

enviar, para deliberação deste Legislativo, um projeto visando a canalização de todos os 

córregos da cidade, e espera que também seja canalizado o referido córrego. Expôs fotos 

no telão do plenário, demonstrando que,  além da sujeira,  o esgoto está sendo despejado 

no referido córrego, com constância,  portanto, espera o empenho do Sr. Prefeito Municipal 

para sua limpeza e canalização. Por fim, alertou a existência de famílias ribeirinhas, nas 

quais há várias crianças sujeitas à riscos, além do mau cheiro que todos não suportam 

mais, o que  poderá ser resolvido também, mediante a elaboração de um projeto junto com a 

Sabesp – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. O VER. BENEDITO 

LÉLIS RENÓ disse que apresentou vários requerimentos referentes à problemas 

importantes e que devem ser solucionados pelo Poder Executivo, citando, inicialmente, o 

Requerimento Nº 148, acrescentando que há no CCI (Centro de Convivência do Idoso) toda 

estrutura, faltando apenas abrir e funcionar. Lembrou que, em reunião com os Vereadores,  

Sr. Prefeito Municipal teve a petulância de dizer que o CCI era frequentado somente pela 

elite, mas, acrescentou que o local deve ser funcional, além de oferecer transporte aos 

usuários, os quais, com idade avançada, têm dificuldade para acessá-lo, dada sua distância 

da área central. Lembrou ainda que a lei do idoso deve ser cumprida neste município, 

portanto, solicitou ao Prefeito Rafael que os atenda, registrando que, se necessário, brigará 

e enviará o caso à Promotoria Pública, quando pretende expor que o CCI – Centro de 

Convivência do Idoso tem estrutura  e até contava com uma Professora de Educação Física, 

entre outros benefícios, mas, agora, não tem mais nada. Em seguida, comentou que, na 

sessão anterior, fez a leitura de uma carta que recebeu e foi questionado, portanto, diante 

das graves denúncias e considerando os fatos, elaborou o Requerimento Nº 153, para 

confirmar a existência das linhas de transporte escolar, ainda que, para isso, seja 

necessário viajar em cada uma delas. Ainda baseado naquela carta, cumprindo a sua 

função de Vereador, para averiguar e fiscalizar os fatos denunciados, disse que apresentou 

o Requerimento Nº 150, informando que, junto à proposição, anexou cópia da carta e seu 

envelope, constando nome e endereço do denunciante. Prosseguindo, o orador reportou-se 

ao seu Requerimento Nº 151, acrescentando que os políticos já estão desacreditados pela 

população, portanto, não poderá aceitar que sejam publicadas mentiras em jornal, como o 
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caso da notícia veiculada no citado jornal, sob o título  “CETESB liberará a produção e 

carvão em Salesópolis”, mas, na matéria em si, lida pelo orador, consta apenas que o 

Presidente da CETESB compromete-se a avaliar os resultados dos estudos apresentados 

pela Agência de Mogi das Cruzes. Prosseguindo, o orador disse que isso é mentira e que 

os políticos não podem enganar a população, mas, falar a verdade para não caírem no 

descrédito como está o atual Governo, que trabalha na forma de “cego guiando cego”.  

Falou ainda que nunca viu uma mentira tão bárbara e grave como a publicada no mesmo 

jornal, de que a “Prefeitura apresentou Lei Específica”, pois, tal matéria não é competência 

do Poder Executivo Municipal, está em estudo no Comitê de Bacias e será encaminhado ao 

Governador pelos Técnicos que elaboraram a lei. Disse que  não pode ficar “ensacando 

fumaça”, como se vê ultimamente neste município, em que os Vereadores são convidados a 

visitar o Governo do Estado, saem na foto para publicá-la e ainda dizem que foram resolver 

algum problema, mas, questionou o que está sendo feito e trazido de concreto. Alertou os 

Vereadores mais novos que, muitas vezes, estão sendo usados para sair na foto, 

diferentemente das reuniões agendadas pelo Presidente e Vereadores deste Legislativo, 

portanto, enfatizou que a publicidade deve ser feita no momento certo, quando tiverem 

resolvidas e regularizadas as situações. Justificou seu Requerimento Nº 147 porque, 

segundo informações, foi comprado até taco de beisebol que, até o momento, ninguém 

achou, nem utilizou, portanto, reabrirá o caso e averiguará. Por fim, ressaltou que, para 

administrar o recurso liberado para Secretaria de Educação, através do FUNDEB,  tem que 

ser pessoas honestas e sérias, mas, disse que pode ser que referidos tacos estejam atrás 

de uma porta do Centro Esportivo Municipal.  O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS 

iniciou justificando a Indicação Nº 271 que apresentou com os seus Nobres Pares do PR – 

Partido da República (Vers. Claudinei e Paulo Roberto), acrescentando que, no local, abriu 

uma cratera que está avançando no sentido da estrada, que é muito utilizada para 

escoamento de madeira, transporte escolar, entre outros, sendo uma situação grave que 

requer medida urgente. Acrescentou que, além da recolocação de terra naquela cratera, 

será necessária uma avaliação técnica, pois, acreditar tratar-se de uma obra complexa,  que 

exigirá maior seriedade para a solução do problema, que também está afetando a 

propriedade do Sr. Toninho Morais.  Passando a presidência ao vice-Presidente, Ver. 

Cristian Luiz Candelária, o VER. FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA disse que, 

na matéria jornalística mencionada, há uma foto sua, quando esteve com o Prefeito Rafael, 

Secretária Municipal de Meio Ambiente e outros, em reunião com o Presidente da CETESB, 

logo após o projeto relativo à legalização da produção do carvão, ser protocolado e 

aprovado na unidade de Mogi das Cruzes, acenando possibilidades de regularização. 

Acrescentou que o objetivo daquela reunião, foi levar o caso ao Presidente da CETESB, na 

esfera estadual, e a seus técnicos e que, naquela oportunidade, referido Presidente 

sinalizou a grande tendência para sua aprovação e, embora esteja limitando a quatro fornos 

por proprietário, já será uma conquista. Enfatizou que, sendo aprovado, a vitória será da 

população que vive da produção de carvão e não do Prefeito ou  dos Vereadores, contudo, 

ressaltou que a luta do Prefeito Rafael, também é uma questão de honra ou mesmo de brio, 

porque, num passado recente, ele foi acusado, injustamente, de ser o responsável pelo 

fechamento dos referidos fornos. Relatou que, nesta semana, esteve visitando o Bairro dos 

Pintos, quando foi questionado sobre o “projeto do carvão” e, na oportunidade, entregou o 

jornal à pessoa que lhe abordou e, ao ser questionado se realmente seria aprovado,  

respondeu que, tal qual São Tomé, “só acredita vendo”, mas, reconheceu a grande chance 
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de ser aprovado. Informou ainda que o Engenheiro da CETESB, de Mogi das Cruzes, 

garantiu que,  setenta por cento do projeto, já está aprovado, portanto, embora deva 

demorar mais um pouco, acredita que será aprovado e que atenderá às muitas famílias que 

sobrevivem dessa produção. Falou que também esteve no Bairro do Barro Amarelo, 

constatando uma senhora que estava trabalhando na produção de carvão, a qual também 

lhe questionou sobre a liberação e lhe disse que, por ter filhos para tratar e contas a pagar,  

estava correndo riscos e mantendo a produção, acrescentando que tratava-se da sua única 

fonte de renda, já que não tem mais forças, nem idade para trabalhar com madeira ou 

pontaletes. Enfatizou o orador que, caso a produção seja aprovada pela CETESB, será uma 

vitória, portanto, conclamou a todos os Vereadores a também solicitarem intervenção dos 

seus deputados, junto ao Presidente da CETESB, a fim de agilizar a aprovação. Comentou 

que os Vereadores participam de reunião e viajam para São Paulo, com o intuito de trazer 

algo concreto, seja verba ou liberação de documentos. Citou como exemplo,  o caso das 

multas que estão sendo aplicadas pela Polícia Ambiental, enfatizando que os Vereadores já 

foram na sede da Polícia Ambiental, na Promotoria Pública e outros órgãos, batendo em 

todas as portas,  com o objetivo de solucionar a situação deste município. Disse que, muitas 

vezes, a viagem é perdida, porque não conseguem a resposta que buscam, contudo, estão, 

cada um, fazendo sua parte, acreditando que toda idéia que venha beneficiar a população 

deve ser apoiada. Ressaltou que, atualmente, há jornais, blogs, facebook, twiter e outros 

meios de comunicação e divulgação, portanto,  cada Vereador deve divulgar seu trabalho 

onde julgar melhor, já que estão sendo cobrados e questionados acerca do que estão 

fazendo de concreto. Por fim, registrou que apresentou tal esclarecimento porque estava na 

reunião mencionada, cuja foto foi pubicada no citado jornal. Retomando a presidência e não 

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

PRESIDENTE comunicou a pauta prevista para a próxima sessão: única discussão e 

votação dos PROJETOS DE LEI Nºs  017/13 (Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município 

de Salesópolis para o período de 2014 a 2017 e dá outras providências) e 019/13 (Dispõe 

sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2014, e dá 

outras providências), ambos de autoria do Poder Executivo. Ato contínuo passou para a 

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

Nobres Edis inscritos. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO disse que, em resposta ao 

Requerimento Nº 84, da COSPES – Comissão de Obras, Serviço Público, Educação e 

Saúde, da qual é Presidente,  solicitando esclarecimentos sobre a alteração no calendário 

escolar para 2014, o Sr. Prefeito Municipal informou que atendeu o pedido e fez a devida 

alteração no calendário. Dirigindo-se ao Sr. Presidente, o orador solicitou encaminhar cópia 

do Requerimento e resposta do Poder Executivo a todas as escolas, para dar-lhes 

conhecimento dos fatos. Também em resposta à sua Indicação Nº 243, na qual solicitou 

estudar junto à Equipe de Zoonose Municipal, realizar a vacinação nas propriedades rurais, 

disse que o Sr. Prefeito Municipal encaminhou a resposta da Veterinária Mariana, 

informando que o Grupo de Epidemiologia orientou que as vacinas devem ser monitoradas 

quanto à temperatura e armazenamento, contudo, se estiver em trânsito, poderá repetir os 

problemas do ano passado, em que animais tiveram reações e estiveram expostos à riscos 

de morte. O orador disse que também enviará cópia desta resposta aos interessados, 

moradores dos Bairros do Barro Amarelo, Paraitinguinha e Bracaiá, cujos representantes o 

procuraram, justificando o não atendimento ao solicitado. Acrescentou que, na mesma 

resposta, consta que, se houver mais que cinco animais, o proprietário deve procurar o 
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Setor de Vigilância solicitando a visitação na residência. Registrou que, conforme lista 

enviada, nesta data, o setor estava vacinando os animais no Bairro Fartura, estando 

programado, para o dia dez, os Bairros dos Moraes e Capela Nova. Em seguida, relatou 

que moradores da divisa deste município com Paraibuna lhe procuraram reclamando os 

problemas relativos ao transporte escolar para os alunos da Rede Estadual de Ensino, em 

especial porque têm que caminhar, cerca de dois quilômetros, para chegar ao ponto de 

embarque, obrigando os pais a acompanharem seus filhos. Diante do exposto, disse que foi 

feito um documento, solicitando às diretoras das unidades estaduais uma relação dos 

alunos, para leva-la à Diretoria Regional de Ensino de Taubaté,  a que está submetida a 

Área de Educação do município de Paraibuna, a fim de que tome alguma medida, evitando 

que tais alunos tenham que viajar até Paraibuna para estudar, cuja distância é 

consideravelmente superior. Explicou que, para aquela Diretoria Regional de Ensino, será 

econômico trazer seus moradores até a divisa deste município,  que continuará 

transportando-os para as escolas de Salesópolis, evitando transportá-los por sessenta 

quilômetros. Comentou que foi cobrado por diversos comerciantes, acerca da falta de 

limpeza nas ruas da cidade, após a “Feira de Quinta de Mês”, sugerindo, por fim,  que os 

fiscais municipais, quando do pagamento pelos feirantes, já os advirta que, se o local ficar 

sujo no final da tarde, o alvará será caçado, incentivando-os ou forçando-os assim a 

limparem sua área.  O SR. PRESIDENTE informou que, na sexta-feira, já contatou as 

diretoras das escolas estaduais, solicitando o nome dos alunos e horários que estudam, 

para levar à Diretoria Regional de Ensino, em Taubaté, a fim de reivindicar o transporte 

escolar, no trecho pertencente ao município de Paraibuna. Disse que a atendente daquela 

Diretoria de Ensino se prontificou a disponibilizar uma van para transportar os alunos até 

este município de Salesópolis. Quanto à sujeira da feira, o Sr. Presidente sugeriu que cada 

feirante tenha um saco de lixo para manter o local limpo. Prosseguindo com a ordem de 

inscrição, concedeu a palavra ao VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA que, referindo-se 

ao mencionado caso do transporte escolar das divisas deste município com Paraibuna e 

com Santa Branca, de Mogi das Cruzes com Bertioga, disse que é um problema que afeta 

todas as divisas, portanto, sugeriu o encaminhamento de um documento à Comissão de 

Educação e Transporte da Assembleia do Estado, para que seja feita a devida alteração na 

lei pertinente. Acrescentou que esteve conversando na Diretoria Regional de Mogi das 

Cruzes e lhe foi esclarecido que não pode atender, por orientação do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, restando apenas a mudança na legislação. Disse que isso demonstra 

que o Governo deixa de usar o bom senso para atender a burocracia, mas, quem paga são 

os estudantes que moram distante da cidade. Em seguida, referindo-se às obras públicas 

paralisadas, disse que algumas foram retomadas, como a do Parque da Nascente do Tietê, 

portanto, elaborará um requerimento pela COSPES – Comissão de Obras, Serviço Público, 

Educação e Saúde, solicitando informações sobre possíveis mudanças naquela obra e a 

previsão de conclusão, bem como sobre outras obras que ainda estão paralisadas por 

problemas na documentação. Relatou que, segundo o Secretário Municipal de Obras, há 

dificuldade em fechar alguns convênios devido à falta de documentos, como por exemplo, o 

caso de uma obra que estava recebendo dois recursos financeiros diferentes, situação que 

já vinha notando em outros casos, esperando sejam resolvidos para que tais obras também 

sejam retomadas. Disse que vem trabalhando com vários deputados e de partidos 

diferentes, como os Deputados Estaduais Dr. Gondim, Estevam Galvão e Marco Aurélio, 

cobrando e buscando ajuda para atender as necessidades dos munícipes. Comentou que 
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esteve discutindo sobre a Lei Específica, juntamente com o Deputado Gondim e Secretário 

Estadual de Habitação, e verificando a possibilidade de receber duzentas casas já liberadas 

para Salesópolis, pendentes da aprovação da referida lei. Acrescentou também que,  junto a 

outros Vereadores e Deputados,  estiveve no GAEMA, CETESB e Polícia Ambiental, 

buscando auxílio, portanto, ao divulgarem isso,  estão prestando contas à população do que 

vêm fazendo. Enfatizou que, dificilmente, um Vereador consegue audiência com o 

Governador do Estado e, embora ele e outros Vereadores solicitaram e conseguiram,  quem 

participou da reunião foi o Prefeito Municipal e Deputado, contudo, se considera satisfeito 

porque muitas coisas já começaram a acontecer. Lembrou também que junto de outros 

Nobres Pares esteve na Defesa Civil do Estado buscando solução para a obra do Aterrado, 

considerando que os duzentos mil reais que dispunham não seriam suficientes, enfatizando 

que essa é uma busca incessante e contam com auxílio dos deputados, que vêm abrindo 

portas aos Vereadores. Lembrou que há problemas, atualmente enfrentados, que se 

arrastam desde o seu primeiro mandato nesta Casa de Leis (1997), como o caso do 

Cemitério e passagem do Aterrado, contudo, continua a lutar. Esclareceu que o Estado 

libera o recurso, com custo benefício, avaliando toda situação, quantos serão beneficiados, 

haja vista o exemplo da Santa Casa local que antes, atendia também os municípios de 

Paraibuna, Santa Branca e Biritiba Mirim, contudo, para liberação do recurso, o Governo do 

Estado considera apenas a população de Salesópolis. Concluindo, disse que a burocracia 

no Governo Estadual e Federal é grande, mesmo assim, os Vereadores continuam a pedir, 

cobrar e até humilhar-se e, devagar, vêm obtendo conquistas para o município. Considerou 

ainda as discussões, acerca da segurança pública, junto ao Comandante da Polícia Militar 

local, o qual sabe que não é o culpado pelos problemas, e acrescentou que, unindo-se a 

ele, os Vereadores devem buscar apoio de Deputados que tenham contato com o Comando 

Superior, para solicitar aumento de efetivo policial para esta cidade. Citou também a Polícia 

Civil que também sofre a escassez de efetivo, prejudicando o processo investigatório, 

igualmente os demais órgãos do Governo Estadual e Municipal. Enfatizou a importância dos 

Vereadores não mentirem, e sim,  trabalharem com a verdade, porque, no futuro, a verdade 

é entendida, e a mentira é descoberta. Por fim, disse que trabalha no município vizinho de 

Biritiba Mirim e vê que lá também enfrenta dificuldades e vem sofrendo autuações 

ambientais, contudo, continuará trabalhando e auxiliando este município, sempre usando da 

verdade. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS corroborou a manifestação do orador que o 

antecedeu e, em seguida, disse que, em reunião entre os Vereadores e o Prefeito Rafael, 

ele prometeu reabrir a Rodoviária Municipal, portanto, registrou sua cobrança para o 

cumprimento desta promessa. Disse que ele e os Vereadores Paulo Arouca e Mário 

estiveram em todas as reuniões em São Paulo, seja na Secretaria de Meio Ambiente, no 

Palácio do Governo ou com os Deputados e, embora não apareceram nas fotos, julgou 

importante a participação dos Vereadores para fortalecer os pedidos do Sr. Prefeito 

Municipal. Comentou que, atendendo solicitação dos funcionários da Área de Educação, 

que foram notificados acerca do Concurso Público realizado em 2010, agendou, para esta 

data, às dezessete horas, uma reunião com o Sr. Prefeito Municipal, contudo, ele foi 

representado pela Dra. Lilian que fez um excelente trabalho, esclarecendo-os e deixando-os 

tranquilos com relação à possível perda do cargo ou demissão. Com relação aos poços 

artesianos, disse que esteve conversando com uma pessoa, a qual lhe informou que seis 

poços já estão condenados, portanto, requererá ao Sr. Prefeito Municipal, na próxima 

sessão, que preste informações técnicas, bem como o valor de cada perfuração, a fim de 
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responsabilizar os culpados, pois, embora não seja contrário à nenhuma empreiteira, exigirá 

que o serviço para o qual recebem seja bem feito. Disse que não entende de obra, mas, 

busca orientação junto à pessoas que conhecem para cobrar o serviço correto, como por 

exemplo, o caso da obra, ainda pendente de conserto, realizada na calçada da Avenida 

Professor Adhemar Bolina, em frente a Pizzaria do Hélio, cuja empresa responsável já 

recebeu o valor integral. Enfatizou a necessidade de rever toda esta situação de obras 

públicas, lamentando que, devido à constante troca de Promotor Público, o Ministério 

Público também não está atuando. Aproveitou a oportunidade para lembrar a necessidade 

de transformar a Vara Distrital em Comarca para acabar com este problema, ressaltando 

ainda que ninguém deve temer a Justiça e a Polícia, apenas os que devem. Sugeriu que, na 

época de eleição, coloquem uma placa expondo quem são os deputados que ajudam este 

município, como os Deputados André, Dr. Gondim, Marco Aurélio e Heroilma, pois, na 

ocasião, devem aparecer inúmeros candidatos que não ajudam, comparando-os aos 

chupins em lavoura de milho. Também aproveitou a oportunidade para registrar sua 

cobrança ao Deputado Gondim, com relação à van que prometeu para este município e, 

finalizando, novamente, reportou-se ao período eleitoral, dizendo que os candidatos a 

deputados que quiserem voto,  devem ajudar este município. O VER. BENEDITO LÉLIS 

RENÓ corroborou a manifestação do orador que o antecedeu e, reportando-se aos poços 

artesianos,  disse que já requereu a profundidade de cada um deles, laudo, forma de coleta 

e valor pago para a perfuração , contudo, acredita que há algo errado, haja vista que o carro 

pipa leva, diariamente, água para limpeza e banheiro de todas as escolas rurais, contudo, 

não entende porque não utilizam a água dos poços para este fim, levando apenas a água 

para beber e para alimentação. Disse que a verba liberada às Secretarias de Educação 

devem ser utilizadas na própria área, contudo, são poucas as prefeituras que atendem esta 

exigência, ao contrário, sempre usam de disfarces para desviar recursos que eram para 

investir nos estudantes, criando problemas como este para justificar os gastos. Em seguida, 

o orador agradeceu a Universidade Uniararas onde, atendendo a convite, palestrou sobre 

Empreendedorismo para os alunos desta cidade, aos quais expôs sua experiência. Também 

cumprimentou nominalmente alguns alunos e a Tutora Edmara de Souza, dos quais 

recebeu um trabalho elaborado por eles, baseado na sua palestra e, finalizando, declarou 

esperar sejam outros comerciantes convidados para esta experiência, que considerou 

gratificante. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA, reportando-se aos Deputados que vêm 

para este município, disse que Salesópolis precisa de diversos Deputados para conseguir 

os recursos necessários, porém, quanto a eles, é necessário reconhecer que precisam 

atender diversos municípios. Registrou então sua gratidão ao Deputado Estadual Dr. 

Gondim, que sempre atendeu este município, lembrando as ruas que foram atendidas 

através dele, como a da igreja do Bairro Fartura (Rua São Sebastião) e Rua da Lapa, bem 

como medicamentos e equipamentos. Disse que também busca apoio de outros deputados 

que não são do seu partido, como o Deputado Estevam Galvão de Oliveira, contudo, 

também espera que a população vote nestes que ajudam o município, porque no período 

eleitoral aparecem muitos, mas, os que ajudam, é possível contar com os dedos de uma 

mão, portanto, os que trabalham merecem credibilidade e apoio. Ressaltou que, para 

realizar o asfaltamento da citada rua do Bairro Fartura, foi necessária a soma de três 

Emendas Parlamentares, conquistadas com ajuda do Ver. Mário Barbosa e do ex-Vereador 

Jair dos Santos, demonstrando a importância dos Vereadores conseguirem recursos através 

de emendas. Acrescentou ainda que a questão orçamentária requer malabarismo do Sr. 
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Prefeito Municipal e o apoio dos Vereadores para sanar pendências que se arrastam há 

anos, como o caso da produção do carvão e da passagem do Aterrado, entre outros. Sendo 

assim, disse que, se os Vereadores viajam para São Paulo, visam a conquista de recurso ou 

solução de problemas e, ao publicar em jornal, intencionam pressionar através da mídia 

para que a promessa seja cumprida. Lembrou que o Promotor Público, que desconhece a 

realidade deste município e vem aplicando as multas aos munícipes, deve entender que 

aqui há favelas e construções desordenadas,  além de esgoto à céu aberto, portanto, é 

necessário muito empenho dos Vereadores, Prefeito e Deputados que, apesar de muitas 

vezes voltarem sem a solução, conseguem, ao menos, uma promessa, um entendimento 

que abre portas para prosseguirem na luta. Acrescentou que o caminho para solução dos 

problemas locais tem sido trilhado por esta Casa de Leis, há vários mandatos, haja vista as 

dificuldades para administrar um município sem dinheiro e, agora, ainda mais, com um 

Promotor que desconhece esta cidade e coloca famílias em desespero, sem conseguir 

dormir em paz. Lembrou que muitos problemas ainda persistem em consequência da 

demora na aprovação da Lei Específica que, segundo promessas, até o meio do próximo 

ano, será aprovada, quando todos poderão comemorar. Também esclareceu que referida lei 

resolverá inúmeros problemas atualmente enfrentados e, baseada nela, definirão novas 

medidas a serem adotadas neste município e, finalizando, enfatizou a necessidade de todos 

se unirem e lutarem, viajando para São Paulo e participando de reuniões,  para que ela seja 

aprovada, o mais rápido possível. Passando novamente a presidência ao vice-Presidente, 

Ver. Cristian Luiz Candelária, o VER. FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA, 

referindo-se à resposta dos dois anteprojetos de lei que encaminhou ao Sr. Prefeito 

Municipal, disse que os Vereadores foram eleitos pela população, que lhes confiou seus 

votos, para representá-la e ajudá-la, em especial, os mais carentes, os quais são tratados 

com todo respeito por todos Vereadores, muito embora, isso não venha sendo repetido por 

funcionários nomeados. Lembrou que, no início do ano, através da Indicação Nº 98, 

apresentou um anteprojeto de lei dispondo sobre a criação de uma Central de Vagas, 

através da qual, todo e qualquer exame ou consulta seria agendado, contudo, em resposta 

a esta proposta, a Secretária Municipal de Saúde – Karyn Crystina de Miranda Fonseca de 

Camargo disse que, no seu entendimento, o artigo primeiro do anteprojeto deveria ser 

alterado porque não cabe ao atendimento do Pronto Socorro solicitar exames laboratoriais e 

consulta com especialista. O orador não aceitou tal alegação porque o atendimento em 

Pronto Socorro é feito por médico e considerou que o Posto de Saúde não dispõe de 

médico para fazer tal atendimento. Diante de tal resposta, enfatizou que ela pode fazer a 

alteração que quiser no anteprojeto, acrescentando que não precisa dela para nada, 

nunca lhe pediu qualquer favor e não são amigos, contudo, quer que ela atenda bem a 

população. Ato contínuo, comentou que, através da Indicação Nº 25,  apresentou outro 

anteprojeto de lei, dispondo sobre a marcação de retorno no mesmo dia da consulta 

para pacientes em tratamento na Unidade de Especialidade de Saúde, 
esclarecendo que, desta forma, o paciente, ao sair da consulta, já agenda o 
retorno, inclusive para trazer os exames solicitados. Entretanto, referida 
Secretária Municipal disse que esta proposta contradiz a anterior, acresentando 
que tal medida favorecerá as altas taxas de absenteísmo. Diante de tal resposta, 
o orador disse que, se o paciente faltar no retorno, será problema do paciente, 
cabendo ao Poder Público apenas regulamentar o serviço, evitando que o 
paciente tenha que voltar apenas para marcar o retorno. Reiterou entender que 
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a Secretária de Saúde não quer atender por ser de sua autoria e, prosseguindo, 
disse que ela deveria se preocupar com a situação do Posto de Saúde, cujas 
cobranças estão recaindo sobre o Prefeito Rafael. Relatou que recebeu, nesta 
data, um e-mail em que o emitente denunciava a falta de diversos itens no 
Posto de Saúde, como materiais de enfermagem, lendo toda lista, além da falta 
de funcionário, no período da tarde, e equipamentos diversos em conserto, além 
da falta de medicamentos. Disse que encaminhou referido e-mail ao Sr. Prefeito 
Municipal, contudo, declarou entender que estes casos deveriam ser resolvidos 
pela Secretária Municipal de Saúde, a quem sugeriu, não estando contente com 
o cargo, pedir demissão. Acrescentou ainda que várias pessoas lhe reclamaram 
não poder realizar o tratamento fisioterápico por falta de transporte público, 
portanto, sugeriu que a Municipalidade alugue uma kombi para atender estes 
pacientes, assim como aqueles que realizam tratamento em oncologia, bem 
como os idosos que precisam de consulta nesta cidade ou realizar exames em 
cidades vizinhas. Disse que o município já está alugando prédios, portanto, deve 
também alugar carros que atendam os casos de saúde. Reconheceu os 
problemas financeiros enfrentados pela Municipalidade, contudo, enfatizou a 
importância de bem atender a saúde, área que se comprometeu a trabalhar, 
contudo, vem enfrentando dificuldades diante da atual Secretária Municipal de 
Saúde que não ajuda em nada. Enfatizou que não a indicou e nem pretende 
indicar outro, cabendo ao Prefeito Municipal decidir a nomeação, mas, há 
reclamos de munícipes e até mesmo de funcionários do setor com relação à 
atuação dela. Relatou que, segundo alguns funcionários lhe disseram, não 
podem sequer fritar um ovo ou bife na hora do seu almoço, sendo todos 
obrigados à levar marmita, sob alegação de que fazem “reuniõezinhas”  neste 
período. Contudo, o orador enfatizou que ela deveria deixar de preocupar com 
tais fatos e dedicar-se aos problemas da área de saúde. Lamentou tal medida 
que vem desgastando o setor, sugerindo que a Secretária Munciipal de Saúde, 
que trabalhava antes no município de Guararema, com altos recursos, considere 
que não há comparação com esta cidade, cujo orçamento é bem inferior. 
Solicitou à Secretária Municipal mais humildade nas suas decisões e, se não 
estiver contente com o cargo ou com o salário, que se demita, pois, é uma área 
em que requer decisões urgentes, o tempo todo. Citou como exemplo, o caso 
que ocorreu na última sexta-feira, em que lhe telefonaram solicitando 
intercessão, porque o  Sr. João Carlos Citrângulo, filho do ex-Vereador e 
Presidente deste Legislativo, Sr. José Citrângulo, estava enfartando na Santa 
Casa local e não conseguia autorização, nem para a ambulância e nem para a 
viatura do SAMU transportá-lo para Mogi das Cruzes, quando ele próprio ligou 
para o SAMU e disse que, se não socorresse aquele paciente, o denunciaria. O 
orador ressaltou que a Secretária Municipal de Saúde deveria ver esta situação, 
questionando o que ocorreria se aquele paciente morresse por falta de recurso 
na Santa Casa local. Por fim, desculpou-se pela sua manifestação, inclusive 
junto ao Sr. Prefeito Municipal, contudo, deixou claro que continuará brigando 
por melhorias na Área de Saúde, em benefício à população, mesmo com todos 
os empecilhos expostos e, se necessário, que a atual secretária seja substituída 
por uma pessoa que goste do povo. Retomando a presidência e não havendo mais 
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oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE franqueou a palavra ao TEN. PM DIRCEU DE 

OLIVEIRA, COMANDANTE DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DE 

SALESÓPOLIS, convidando-o a usar a tribuna. Neste momento, o Ver. Benedito Lélis 

Renó requereu ao Sr. Presidente o cumprimento do Regimento Interno da Casa, finalizando 

a sessão para então, conceder a palavra ao referido Comandante Policial. O SR. 

PRESIDENTE esclareceu que não finalizaria a sessão e sugeriu ao Nobre Vereador que, se 

quisesse se ausentar do plenário, estava autorizado. Novamente, o Ver. Benedito Lélis 

Renó disse que questionava a questão regimental. Em resposta, o SR. PRESIDENTE o 

esclareceu que, na condição de Presidente deste Legislativo, poderia franquear a palavra 

aos convidados. Mais uma vez, o Ver. Benedito Lélis Renó insistiu e disse que a 

manifestação do referido Comandante Policial não estava na pauta da sessão, portanto, 

deveria encerrar a sessão. O SR. PRESIDENTE enfatizou que ele poderia franquear a 

palavra a qualquer pessoa ilustre, seja ao Sr. Prefeito Municipal ou qualquer outra 

autoridade e, dirigindo-se ao referido Comandante Policial, convidou-o a entrar no plenário 

e fazer uso da tribuna. O TEN. PM DIRCEU DE OLIVEIRA iniciou agradecendo a 

oportunidade e, dirigindo-se ao Ver. Benedito Lélis, disse-lhe que seria breve, pois, apenas 

queria dar satisfação à população sobre assuntos tratados na 23ª Sessão Ordinária desta 

Casa de Leis, acerca da segurança pública. Esclareceu que os assuntos foram abordados 

pelo Nobre Ver. Cristian, representante da segurança, declarando-se feliz,  pois, não 

fossem os problemas trazidos à baila, certamente, a solução seria mais difícil. Iniciou 

registrando um diagnóstico da segurança pública neste município, sobretudo no tocante às 

estatísticas divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, referente ao 

primeiro semestre. Disse que já esteve em Biritiba Mirim, expondo os dados aos Vereadores 

e verificando o que poderia ser feito para melhorar, ouvindo críticas e sugestões para 

prestar um serviço de maior qualidade e com maior eficiência, dando resposta ao que a 

população precisa. Declarou que a segurança pública está compromissada com as 

pessoas, com o município e com as autoridades, Vereadores e Prefeito Municipal. Declarou-

se feliz por estar nesta Casa de Leis e avaliou como positiva a participação ativa dos 

Vereadores e, referindo-se à manifestação na sessão mencionada, comentou que, de fato, 

ocorreu um caso de roubo, na Padaria do Distrito dos Remédios, outro de um veículo no 

Bairro Bragança e furto de uma moto. Contudo, comparando-se ao primeiro semestre do 

ano anterior e, na contramão do Estado, houve redução, em sessenta e seis por cento nos 

crimes de estupro, pois foram três contra um deste ano. Ressaltou que cada crime ocorrido 

em Salesópolis é objeto de análise, B.O. a B.O. (Boletim de Ocorrência), um privilégio em 

relação a outros lugares, devido à pequena quantidade de crimes, contudo, reconheceu 

que, por este motivo, a preocupação e repercussão são maiores. Acrescentou que, a cada 

crime, tem a oportunidade de conversar com a vítima e fazer um planejamento para a 

semana seguinte, dentro dos recursos disponíveis, que também altera diariamente. 

Ressaltou a importante  proximidade com a Polícia Civil, diferentemente de outros 

municípios, além do acesso fácil ao INFOCRIM (Informativo Criminal), que é a base de 

dados de ambas as polícias. Retomando as estatísticas, informou que foram reduzidos em 

nove por cento os crimes de furto, sugerindo aos Vereadores fazerem um comparativo com 

os municípios vizinhos, pois também os roubos caíram de onze para cinco, no primeiro 

semestre, lembrando também que, neste ano, não ocorreu nenhum roubo a banco, 

enquanto, no ano passado, foi registrado um caso, entretanto, alguns indicadores ficaram 

empatados. Prosseguindo, o orador registrou que, neste primeiro semestre, houve um caso 
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de homicídio, em que o jovem matou o avô, caso em que o crime está ligado ao consumo de 

drogas e o agressor foi preso, em flagrante, pela Polícia Militar. Lembrou que,  no ano 

passado, também ocorreu um crime ligado ao consumo de droga, aproveitando para reiterar 

o compromisso da Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas. Lembrou que, no início 

do ano, o Nobre Ver. Cristian apresentou a Moção Nº 01, elogiando a atuação da Polícia 

Militar, quando foram presos alguns traficantes, vindos de Guaianazes, para praticarem 

crimes e aliciarem menores neste Município, portanto, uma ação forte que deu resposta 

rápida à sociedade, lembrando que se tratava de traficantes “barra pesada”, de crime 

organizado, mas, não ficaram nem uma semana em Salesópolis. Registrou ainda a ação 

feita em uma casa, onde a proprietária estava praticando tráfico com crianças e diversas 

pessoas foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil e outras presas. Informou que, 

diariamente, há policiais atuando nesta cidade, citando como exemplo o conhecido 

Sargento PM Adalberto que esteve, há pouco tempo,  correndo atrás de moto furtada no 

meio do mato, recuperando-a. Lamentou informar que casos de furto de veículo, nesta 

cidade, aumentou de seis para onze, entretanto, foram onze veículos recuperados no 

período, todavia, não são, necessariamente, os mesmos veículos, haja vista que foram 

recuperados nesta cidade, produtos de roubo praticado em outras cidades. Enfatizou que a 

equipe local está trabalhando bastante, inclusive, há policiais trabalhando em horário de 

folga, voluntariamente, sobretudo para apoiar o comando no combate às drogas. Informou 

que estava aproveitando a oportunidade para orientar as pessoas que está planejando uma 

campanha para combater o furto de veículos, considerando que os recém-roubados são 

veículos mais antigos, gol, parati e fusca, todos desprovidos de mecanismos de segurança, 

como trava e outros, sugerindo aos proprietários adquirirem tais mecanismos ou utilizarem 

do que dispõem. Alertou a todos sobre a teoria econômica do crime, em que os praticantes 

calculam os riscos, portanto, se dificultar a atividade, colabora na diminuição das 

ocorrências, muito embora, essas sejam medidas divulgadas há muito. Colocou-se à 

disposição, dizendo que a Polícia Militar está literalmente próxima a esta Casa de Leis, 

contudo, registrou que o comando local também enfrentou dificuldades com o efetivo, haja 

vista o afastamento de alguns policiais, por motivo de doença. Disse ainda que, após a 

reunião realizada no Distrito dos Remédios, foram disponibilizados policiais e viatura para 

atender aquela comunidade, de forma integrada, contudo, os crimes ocorreram em horários 

diversos, mas, conseguiu outro policial para acompanhar o Sargento PM Adalberto, 

designado inicialmente, bem como o apoio da ROCAM. Agradeceu o Comando do 17º BPM 

e do CPA-12 pelo apoio que têm dispensado ao comando local, além do Serviço de 

Inteligência da Polícia Militar e ressaltou a importância de continuar solicitando, sobretudo, 

para aumento do efetivo e, embora muita coisa tenha melhorado, não está satisfeito por 

reconhecer que a sensação de segurança é o que vale, contudo e embora as atrocidades 

estejam ocorrendo, estão dentro da normalidade.  Por fim, reiterou que houve redução nos 

crimes e que o Comando brindou o município com a liberação do Cabo PM André 

Candelária, especialista no trabalho com crianças, através do PROERD, formando, no ano 

passado, quase duzentas crianças,  e prevendo, para este ano, quase mil crianças, graças 

ao trabalho desenvolvido pelo referido policial, cujos convites para a Formatura será 

distribuído em breve. Ato contínuo, registrou que, através do seu trabalho com as crianças, 

o referido Cabo PM André Candelária também está formando novos instrutores, portanto, 

um profissional altamente qualificado. Enfatizou ainda que, na atuação preventiva, o 

Comandante também vem realizando palestras e firmando parceria, como por exemplo, com 
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o Padre do Distrito dos Remédios, mas, espera contar com apoio maior ainda do Poder 

Executivo, acatando o Projeto de Lei da Atividade Delegada, que lhe foi enviado para 

estudo, através do qual haverá salto na qualidade e condições de dobrar o policiamento, ao 

menos, durante o dia. Por fim, agradeceu a oportunidade e desculpou-se por ocupar o 

tempo dos Vereadores, reiterando a importância de repassar as informações, bem como 

agradeceu o Nobre Ver. Cristian por estar sempre trazendo à baila a questão da segurança 

pública. Terminada a manifestação do representante da Segurança Pública de Salesópolis, 

o SR. PRESIDENTE agradeceu ao Tenente PM Dirceu de Oliveira e, em virtude do 

constrangimento à que foi submetido (pela postura do Nobre Ver. Benedito Lélis)  

esclareceu a todos os Vereadores, especialmente, ao Nobre Ver. Benedito Lélis Renó que, 

de acordo com o Parágrafo 2º,  Artigo 242,  do Regimento Interno desta Casa de Leis, nos 

dias de Sessão, “os visitantes oficiais poderão discursar a convite da Presidência”.  Ato 

contínuo, concedeu a palavra aos Líderes de Bancada. O Ver. Benedito Lélis Renó 

(PT) justificou sua postura, ao solicitar a suspensão da sessão para a manifestação do 

Comandante da Polícia Militar, dizendo que facilitaria uma maior proximidade e todos 

ficariam mais à vontade, questionando algumas coisas que gostariam. Dirigindo-se ao 

referido Comandante local, justificou que não teve intenção de impedir sua utilização da 

tribuna, apenas pretendia maior aproximação. Disse que era um prazer recebê-lo nesta 

Casa de Leis, reconhecendo que o Tenente sempre se faz presente nas sessões e tem 

ajudado os movimentos populares ocorridos no município.  Finalizando, agradeceu tanto o 

referido Comandante quanto toda Corporação Militar pelo auxílio que têm prestado a este 

município. O Ver. Cristian Luiz Candelária (PV), dirigindo-se ao Ten. PM Dirceu de 

Oliveira, agradeceu sua manifestação e enfatizou que, uma das funções do Vereador, é 

provocar a discussão. Acrescentou que a vinda e manifestação dele prova que o 

Comandante está interessado na segurança pública deste município e usou a tribuna para 

expor a atuação da Polícia Militar. A fim de provar a necessidade de efetivo policial, o 

orador disse que está sendo arrolado, como réu, no Fórum da Comarca de Santa Branca, 

por falso testemunho, acrescentando que solicitará,  por escrito,  a cópia do Boletim de 

Ocorrência pertinente, porque não o conseguiu verbalmente, e relatou o motivo. Disse que, 

no dia dois de maio de 2009, esteve em escala extra, na Festa do Peão de Biritiba Mirim, 

ocasião em que ocorreu um homicídio neste município, contudo, diante da escassez de 

efetivo local para escolta do indiciado, então internado na Santa Casa local, ele (o orador) 

se prontificou e ficou mais quatorze horas na referida escolta, além da escala extra. 

Prosseguiu dizendo que foi depor neste caso e, depois, foi arrolado em falso testemunho, e 

agora atuará como réu, contudo, a ocorrência comprovará os fatos e mostrará a falta de 

efetivo policial, motivo pelo qual usa a tribuna e provoca medidas. Finalizando, reiterou o 

interesse do Comandante para o bem deste município, acrescentando que, se todos 

fizessem igual, as coisas seriam bem melhores. O Ver. Claudinei José de Oliveira 

(PR) disse que os Vereadores estão para unir forças e juntos, tentarem auxiliar em tudo o 

Comando local, ressaltando que a luta por aumento de efetivo policial é antiga e incessante, 

esperando que o Governo e Comando superior enxerguem isso. Registrou que, nesses dez 

anos, Salesópolis perdeu onze policiais, muito embora tenha sua elevação à Estância 

Turística, o crescimento de empreendimentos e da população em geral, portanto, 

precisando do aumento de efetivo policial para melhor atende-los. Informou que, em todo 

período de sua Vereança (desde 1997), apenas uma única vez, foi parado por policiais que 

lhe solicitaram habilitação e lhe questionaram quem era e onde morava, fato que ocorreu 
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recentemente. Disse que não ficou chateado, mas, viu que outras pessoas também foram 

abordadas, enfatizando que é isso que quer, pois, embora seja como tantos outros, “pessoa 

do bem”, há muitos outros que “são do mal”, portanto, manifestou seu apoio a este tipo de 

ação, onde quer que seja, porque “quem não deve, não teme”. Parabenizou a Tropa Policial 

Militar local que, com educação, respeito e ações bem planejadas, conforme vem 

ocorrendo, a população tem a ganhar. Por fim, na condição de Líder do PR que abrange os 

Nobres Pares Edney e Paulo Roberto, agradeceu o Nobre Comandante Policial, registrando 

que têm buscado apoio junto aos Deputados, a fim de conseguir aumento do efetivo policial 

não apenas para Salesopolis, mas, para toda essa região. O Ver. Sérgio dos Santos 

(PMDB), em nome de sua bancada, que conta também com a Nobre Colega Sandra, 

registrou os agradecimentos ao Ten. PM Dirceu que, por duas vezes, o recebeu em seu 

gabinete, e foi muito bem recebido. Parabenizou-o e registrou que já está preparando uma 

Moção para os Policiais Militares que, certamente, contará com o apoio de todos os 

Vereadores. Enfatizou que o Policial Militar atua diretamente com o povo, portanto, deve 

usar de educação nesta interpelação, todavia, apenas deve temê-los os bandidos. 

Ressaltou que a atuação dos policiais visa proteger a todos, pois, Salesópolis recebe 

muitos visitantes desconhecidos, portanto, os policiais devem averiguar a procedência 

deles. Parabenizou a atuação do Comandante Policial, solicitando-lhe que prossiga, 

podendo contar com o apoio desta Casa de Leis, na luta pelo aumento de efetivo. 

Acrescentou que, pela primeira vez, esta Casa de Leis pode contar com um Comandante da 

Polícia Militar prestando esclarecimentos sobre a atuação da Corporação, ou seja, dando 

satisfação à população. Finalizando, também agradeceu a Polícia Civil, dizendo que esta 

Casa de Leis estará sempre às suas ordens, para juntos lutarem em prol da população 

desta cidade, que é muito bem representada pela Polícia Militar. Nada mais havendo a 

tratar,  o SR. PRESIDENTE agradeceu a presença de todos e, em nome de Deus,  declarou 

encerrada a sessão, da qual lavrou-se apresente ata. 
  
       Sala Ver. Antonio Paulino de Miranda Júnior, em 09 de Setembro de 2013. 
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