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              ATA DA 26ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 15 de Setembro de 2014 - 2º Período da 16ª Legislatura. Aos 

quinze dias do mês de Setembro do ano dois mil e quatorze, 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 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 as ausências dos Edis Claudinei José de Oliveira, 

Deise Aparecida Corrêa Duque e Sérgio dos Santos e presença dos demais membros desta 

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

Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura da ata da sessão anterior. Neste momento, o Ver. 

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

submetido ao plenário, foi aprovado por unanimidade dos presentes, ou seja, oito votos.  

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

mesma também aprovada por oito votos, sem preceder manifestação. Prosseguindo, o SR. 

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

EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus respectivos despachos: MENSAGEM Nº 

1204 do Poder Executivo, encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 015/14 (Dispõe sobre a 

RATIFICAÇÃO do Protocolo de Intenções do Consórcio Público Intermunicipal para Aterro 

Sanitário – CIPAS, firmado entre os Municípios de Biritiba Mirim e Salesópolis) - desp.: Às 

Comissões de Justiça e Redação, de Recursos Naturais e Meio Ambiente e de Finanças e 

Orçamento; OFÍCIOS Nºs: 17/2014 - da Secretaria Municipal de Saúde - informando que a 

campanha antirrábica foi adiada para o 4º trimestre do ano, por motivo da alteração no 

cronograma de entrega pelo Instituto Pasteur – desp.: Arquive-se, Plenário ciente; e 

051/2014 - da Seção de Pessoal da Prefeitura Municipal, encaminhando a relação das 

Rescisões e Nomeações da Prefeitura Municipal, referente ao período de Agosto/2014 – 

desp.: Plenário ciente, arquive-se ao Balancete do respectivo mês; REQUERIMENTOS 

solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 085 – Informar se o Dr. Sérgio Kusakabe exerce 

cargo, função ou emprego no Consórcio Três Rios e/ou CIPAS e, em caso positivo, informar 

cargo, regime, carga horária e valor que recebe e recebeu nos últimos seis meses; 086 – 

Prestar informações diversas acerca da utilização do Plano Diretor elaborado na gestão 

anterior deste mesmo Prefeito, ambos do Ver. Benedito Lélis Renó;  e 087/14 – Encaminhar 

o balanço dos primeiros seis meses do DETRAN de Salesópolis, contendo número de 

atendimentos no período, discriminando por tipo de serviço, impacto previsto na 

arrecadação municipal e avaliação do próprio Detran, bem como se houver, encaminhar 

também avaliação da população quanto a descentralização dos serviços, do Ver. Edney 

Campos dos Santos – desps: Aprovados, Encaminhe-se. Terminada a leitura, o Sr. 

Presidente concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos.  O VER. BENEDITO LÉLIS 

RENÓ, reportando-se ao OFÍCIO Nº 17/2014 e lembrando da manifestação do Nobre 

Colega Mário, na última sessão, concluiu que a Administração Municipal assiste às sessões 

desta Câmara Municipal e por isso está respondendo sobre a vacina antirrábica. Também 

concluiu que,  através do OFÍCIO Nº 051/14, a Administração Municipal respondeu parte do 

seu Requerimento apresentado naquela mesma sessão, quando solicitou as informações de 

vários meses. Em seguida, justificou oralmente seu Requerimento Nº 085, explicando que o 

apresentou porque o funcionário em questão possui dois empregos na Prefeitura Municipal 

de Salesópolis, ou seja, recebe salário pelo Consórcio Três Rios (para manutenção de 

estradas) e também pelo CIPAS - Consórcio Intermunicipal para Aterro Sanitário. Por fim, 
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referiu-se ao seu Requerimento Nº 86, declarando que referido Plano Diretor lhe 

possibilitará acompanhar as obras anunciadas pelo Prefeito Rafael. O VER. EDNEY 

CAMPOS DOS SANTOS registrou a presença dos associados da ARES – Associação dos 

Recicladores de Salesópolis e, do Administrador do Distrito Nossa Senhora dos Remédios – 

Sr. Paulo César Monteiro, bem como dos demais presentes e internautas e, em seguida, 

justificou seu Requerimento Nº 87, lembrando que,  quando da inauguração do Posto local,  

o Presidente do DETRAN disse que se tratava de um projeto piloto, o primeiro implantado 

no Estado. Por fim, esclareceu que decidiu solicitar o balanço geral destes primeiros meses, 

porque algumas pessoas já o questionam se realmente houve aumento de receita, além de 

outros benefícios para esta cidade. Não havendo mais oradores inscritos, nem pauta a ser 

tratada na presente Ordem do Dia, o SR. PRESIDENTE comunicou que está previsto, para 

a Ordem do Dia da próxima sessão, única discussão e votação do PROJETO DE LEI Nº 

014/14 (Dispõe sobre o Plano Municipal de Saneamento – ETAPA 2 – Relativa aos serviços 

de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, em conformidade com a Lei Federal Nº 

11.445/07 e Lei Federal Nº 12.305/10, e dá outras providências), de autoria do Poder 

Executivo. Ato contínuo,  passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL e, conforme livro de 

inscrição,  concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. CRISTIAN LUIZ 

CANDELÁRIA iniciou parabenizando o novo Procurador Jurídico deste Legislativo (Dr. 

Thiago Campos Destro), que assumiu o cargo nesta data e, em seguida, agradeceu o 

Secretário Municipal de Obras pelo serviço realizado em frente a Igreja São Sebastião, 

Bairro Fartura. Lembrou que, no início do ano,  formou-se um enorme buraco naquela rua, 

quando ele mesmo registrou em vídeo e, na oportunidade, a Prefeitura juntamente com a 

Sabesp realizaram o serviço, mas, referido buraco reabriu, há três meses,  gerando 

reclamos gerais devido aos riscos, tanto para veículos como pedestres. Lembrou que, em 

reunião nesta Casa de Leis, também cobrou o Sr. Prefeito Municipal para que as medidas 

fossem tomadas, contudo, apenas demonstrou que os Vereadores reivindicam, embora o 

Prefeito Rafael tenha dito que a Indicação dos Vereadores é como um cheque sem fundo. 

Sugeriu ao Sr. Prefeito que, apesar de outras prioridades, destacando os problemas com a 

falta de medicamento e outras pendências,  também se lembre do referido buraco. Enfatizou 

que ele é tão importante quanto os problemas de saúde, porque se alguém cair naquele 

buraco, usará dos serviços da Santa Casa local. Disse que a tribuna deste Legislativo serve 

para mostrar a força dos Vereadores e dos munícipes,  agradeceu todos os reclamantes e 

parabenizou o Sr. França – Secretário Municipal de Obras, considerando que setenta por 

cento dos serviços necessários vêm sendo realizado, citando novamente o serviço paliativo 

de tapa-buraco feito naquele local. Em seguida, disse que esteve, nesta data, com a 

Diretora da EMEI Professora Maria Aparecida Freire de Faria, quem lhe expôs que o tráfego 

de caminhões na Avenida Professor Adhemar Bolina, em horário de entrada e saída 

escolar, prejudica o embarque e desembarque dos alunos. Em seguida, ela solicitou-lhe 

cobrar do Poder Público, através do Setor de Trânsito Municipal, estudar as possibilidades 

legais para proibir o tráfego de veículos pesados e regulamente o estacionamento desses, 

ao menos, nos referidos horários. No tocante à segurança pública, comentou a matéria 

publicada no Jornal Mogi News, em que a Secretaria de Segurança Pública do Estado de 

São Paulo parabeniza Salesópolis, Guararema, Poá e Ferraz de Vasconcelos pelos baixos 

índices de criminalidade e metas alcançadas, principalmente, em roubos e furtos de 

veículos, mas também pela redução dos índices de homicídios e latrocínios. Lembrou que 

usou a tribuna desta Casa de Leis, por várias vezes, cobrando medidas do Comando da 
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Polícia Militar regional e local, a fim de atingir tais índices. Acrescentou que as quatro 

cidades mencionadas são, entre as dez da região do Alto Tietê, as que conseguiram baixar 

os índices e mencionou os números do primeiro e do segundo trimestre, declarando-se 

satisfeito enquanto Policial Militar, pelo trabalho e providências adotadas, parabenizando o 

Capital PM Amaral – Comandante da 3ª Cia do 17º BPM/M, o Major PM Marcos Paulo – 

Comandante do Policiamento de Área de Mogi das Cruzes e Tenente PM Dirceu – 

Comandante do Destacamento local, bem como os Sargentos Martins e Adalberto pela meta 

alcançada. Disse que ainda têm como meta, baixar o índice de tráfego de entorpecentes e, 

embora ele próprio esteja consciente de que não resolverá totalmente esse problema, 

declarou-se certo de que conseguirão minimizar. Parabenizou os Cabos Sérgio e Martins 

pela ocorrência do último final de semana, quando conseguiram deter e conduzir para a 

Delegacia de Polícia Civil, quatro adolescentes que furtaram eletrodomésticos de uma 

residência, dentre eles uma criança de onze anos. Lembrou que, conforme dito na reunião 

em que se discutiu sobre a violência em frente as escolas, não basta o trabalho da Polícia 

Militar para o combate à criminalidade, é necessário também um trabalho educacional, 

incluindo o esporte. Por fim, falou que a Polícia Militar vem trabalhando, contudo, não há 

pretensão de deter tais adolescentes e encaminhá-los para reclusão na Fundação Casa, 

mas, realizar um trabalho, com apoio da comunidade, para que,  junto aos Poderes 

constituídos, consigam tirar as crianças e adolescentes da criminalidade, especialmente, do 

tráfico de entorpecentes. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO disse que os membros da 

ARES – Associação dos Recicladores de Salesópolis, presentes nesta sessão, estão 

precisando de apoio e alertou que a situação deles poderá  se agravar com a chegada do 

período de chuvas. Disse que os Nobres Colegas Edney e Cristian estiveram com ele na 

mesma reunião em que a Secretária Municipal Solange Wuo, falou sobre o problema do lixo 

neste município. Relatou que a Prefeitura Municipal gasta oito milhões de reais,  por ano, 

para enviar o lixo até a cidade de Tremembé, entretanto,  arrecada apenas duzentos e vinte 

mil reais. Enfatizou que vem cobrando do Sr. Prefeito Municipal maiores investimentos na 

reciclagem de material, considerando que, no futuro,  tudo será à base de reciclagem. 

Lembrou ainda que o caminhão faz a coleta de lixo também na zona rural desta cidade, 

entretanto, nenhum dos moradores rurais pagam os impostos correspondentes. Sobre esta 

situação, o orador registrou que, segundo a mencionada Secretária Municipal, setenta por 

cento do saco de lixo coletado é material reciclável, portanto, no futuro, não haverá mais 

coleta de lixo, apenas de material reciclável, sendo que o restante deverá ser utilizado na 

compostagem orgânica, barateando o custo para o município e também ajudando a ARES. 

Prosseguiu ressaltando a importância do apoio à referida entidade pois, atualmente, sequer 

dispõe de água, dependendo da transferência, por cano que sempre quebra, do Centro 

Esportivo Municipal, muito embora vinte famílias dependam daquele serviço que é muito 

difícil e onde todos estão fazendo milagre. Falou que solicitará uma reunião entre todos os 

Vereadores e o Sr. Prefeito Municipal para discutirem as medidas que podem ser adotadas, 

de imediato, para ajudar os recicladores de Salesópolis. Em seguida, comentou que, no 

último sábado, foi apresentado, no Programa do Luciano Hulk, da Rede Globo de Televisão, 

um projeto, de dois jovens do Rio Grande do Sul, que transforma garrafa plástica em 

matéria prima para asfaltamento de ruas. Enfatizou que este é o futuro do material 

reciclável, por isso que se empenhará pelo desenvolvimento desta alternativa de renda e de 

economia para melhorar a situação desta cidade. Disse que precisa do “ponta pé inicial”, 

pois, se comparar com o município vizinho de Mogi das Cruzes, todos poderão constatar 
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que ainda está iniciando seu projeto de reciclagem, enquanto que, em Salesópolis, já está 

em pleno funcionamento, já deu um grande passo, mas precisa de mais apoio. Em seguida, 

reportou-se à escassez da água, destacando a necessidade de tomar medidas para 

abastecer os bairros rurais desta cidade, como as cidades de Minas Gerais, cujos bairros já 

contam com poços artesianos. Ressaltou a importância de todos lutarem pela efetivação da 

Lei Específica, a fim de resolver este problema relativo à falta de água no município e, 

finalizando, desejou boas vindas ao Dr. Thiago Campos Destro, recém-contratado 

Procurador Jurídico Legislativo. A VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS também parabenizou 

o recém-contratado Procurador Jurídico deste Legislativo e os recicladores de Salesópolis, 

presentes na sessão. Em seguida, declarou não ter nada a parabenizar a Administração 

Municipal e enfatizou que, antes, ouvia reclamações, mas, atualmente, ouve indignações. 

Disse que meia dúzia de pessoas da cidade distorce tudo o que ela fala, contudo, enquanto 

representante do povo continuará falando, doa a quem doer, e declarou: “eu quero que se 

dane o Prefeito, eu quero que se dane o Vice-Prefeito”, e acrescentou que pensa apenas na 

população. Ressaltou que não poderá ficar quieta diante das coisas que não funcionavam e 

permanecem igualmente, além das que funcionavam, mas,  também não funcionam mais, 

comprovando que a atual Administração não faz e não quer fazer nada. Disse que pode 

falar o que quiser e se orgulha disso, bradando: “não tenho rabo preso nenhum”,  e 

acrescentou que ganha seu dinheiro honestamente, embora estejam tentando lhe tirar, haja 

vista que a representaram perante a OAB – Ordem dos Advogados do Brasil. Registrou que 

lutou sua vida inteira para conseguir formar-se e que enfrentou dificuldades financeiras com 

seus dois filhos, porque o Curso de Direito é muito pesado. Registrou ainda que não 

poderia ficar quieta diante da situação de mães, moradoras dos Bairros Ribeirão do Pote e 

Nascente, que lhe contaram ter que vindo a cidade para agendar a atualização do cadastro 

no Programa Bolsa Família. Aos brados, disse que conversou com o Secretário Municipal 

de Assistência Social (Marcos Marcelino), quem lhe mentiu ao prestar informações, mas, as 

mães lhe relataram ter que vir à cidade para agendar o atendimento, e depois voltarem para 

então atualizar referido cadastro, tudo isso à pé, com filhos pequenos e famintos. Lembrou 

que quando trabalhava no CRAS – Centro de Referência em Assistência Social, chegou a 

atender cinquenta famílias e as portas não se fechavam no horário de almoço, portanto, 

enfatizou que a atual situação demonstra que estão “brincando com a cara do povo”. 

Acrescentou ainda que a Primeira Dama (Sra. Paula Tenório) está aproveitando a reunião 

mensal do Programa Bolsa Família para pedir votos aos seus candidatos. Ainda aos brados, 

falou que não citaria nenhum nome, pois, foi eleita para falar o que aquelas mulheres não 

podem falar, ou seja, que a Primeira Dama está trocando vale do Programa Viva-Leite por 

“santinho” dos seus candidatos. A oradora desafiou a  lhe processarem, porque é Advogada 

e pode se defender, mas, não poderia ficar quieta deixando mães desesperadas e 

revoltadas. Reiterou que foi eleita para falar, doa a quem doer e, repetidamente, disse que 

não tem medo, desafiando novamente que a representem perante a OAB e façam o que 

mais quiserem. Lembrou que, em Salesópolis, todos se conhecem, que seus pais morreram 

trabalhando na roça e nunca tiraram dinheiro de ninguém e, citando os demais parentes, 

reiterou não ter medo de ninguém porque não é corrupta e não se vende. Prosseguindo, 

falou que seu preço é ter pessoas que acreditem nela, é chegar em uma festa e ouvir as 

pessoas dizerem que não convidaram os demais políticos, porque querem apenas ela, fato 

que lhe dá orgulho e a fortalece para usar a tribuna, assim como ocorre com os 

cumprimentos que recebe nas ruas. Prosseguindo, aos brados, disse que os políticos desta 
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cidade têm que “começar a tomar vergonha na cara”, acrescentando que o Vice-Prefeito 

Municipal – Sr. Vanderlon, deveria trabalhar,  parar de pregar placas de candidatos, em 

plena quinta-feira, uma hora da tarde, fato que lhe foi denunciado por munícipe revoltado. 

Acrescentou ainda que ele deveria estar buscando recursos para aquisição de remédios 

para a Santa Casa e Posto de Saúde local, bem como para aumentar o número de médicos. 

Disse que são “bando de pouca-vergonha” porque não precisa muito, basta trabalhar,  

portanto, espera que o povo não se iluda até o dia cinco de outubro, como ela mesma se 

iludiu com a atual Administração,  em 2012. Declarou que “caiu fora” porque viu que eles 

brincam com a população, o que já falou tanto para o Prefeito Rafael quanto para o Vice- 

Prefeito Vanderlon e que não mais iria ao Gabinete do Executivo, pois,  suas cobranças 

serão feitas na tribuna desta Casa de Leis. Disse que o povo não quer muito,  apenas quer 

que trabalhem, por isso sente dó. Reiterou: “tome vergonha na cara e vá trabalhar, regace 

as mangas e vá trabalhar, esquece de política e traga remédios para a Santa Casa e 

Posto”. Declarou-se certa de que, no dia seguinte, seria retaliada no jornal que sempre dá 

direito de resposta ao Sr. Prefeito Municipal e seu Vice-Prefeito, mas, também que,  as 

pessoas que lhe conhecem não acreditarão em nada escrito em papel. Por fim, falou que os 

que conhecem sua vida, sabem o que ela pensa e não acreditará em blog, mas, em seu 

olhar e no que carrega em seu coração.  O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ também 

cumprimentou o Procurador Jurídico recém-contratado e, em seguida, disse que, no final de 

semana, Salesópolis teve várias empresas homenageadas pelo SEBRAE, com o prêmio 

Empreendedores de Sucesso. Registrou cada um dos homenageados: Empório do Cambuci 

- na qualidade agroindústria, Organização Prado - prestador de serviço, Loja da Andressa 

(Detalhe) - comércio, Patrícia Wuo - agência de turismo, e  Nhá Luz Restaurante (de 

propriedade do orador) - também no ramo de prestação de serviços. O orador declarou-se 

orgulhoso pelo reconhecimento do SEBRAE e por integrar o grupo de empreendedores que 

acreditaram e investiram nesta cidade. Em seguida, informou que, no dia três de setembro, 

protocolou uma representação junto à Promotoria local, porque o Prefeito Municipal não 

está cumprindo a Lei Orgânica, no tocante ao prazo para respostas dos requerimentos, com 

pendências desde janeiro. Reportando-se à manifestação da oradora que o antecedeu, 

declarou-se mais envergonhado ainda porque entende que política deve ser feita fora do 

horário de trabalho, ou seja, primeiro deve-se cumprir a obrigação e, depois, fazer política. 

Falou que, conforme divulgado na mídia, a educação é alvo das maiores reivindicações, 

portanto, se o Vice-Prefeito Municipal está afixando placas, não faz diferença, entretanto, o 

Secretário Municipal de Educação está deixando os problemas da sua pasta, como a 

merenda servida à base de macarrão e falta de papel higiênico na escola, entre outros 

problemas já levantados, para fazer política no seu horário de expediente. Questionou aos 

eleitores, especialmente, os internautas, se votarão nos candidatos indicados por eles, se 

merecem tamanha confiança. Lembrou ao povo  que o salário do Secretário de Educação é 

pago por ele, portanto, deverá cumprir com suas obrigações e fazer o que quiser após seu 

horário de trabalho. Reiterou que referida secretaria apresenta o maior número de 

problemas, desde transporte de alunos até os relativos aos professores, portanto, nada 

justifica a ausência do serviço para dedicar-se à campanha política, o que considerou 

vergonhoso. Falou que todas as dificuldades deste município são consequentes da má 

administração, portanto, chamou a atenção de todos questionando, novamente, se os atuais 

administradores municipais merecem apoio a seus candidatos, ou se os eleitores devem dar 

o troco através do voto, demonstrando a necessidade de mudança. Referindo-se ao buraco 



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 26ª Sessão Ordinária, realizada em 15 de Setembro de 2014                                         FL. 6 

 

 
 

mencionado, em frente a Igreja do Bairro Fartura, disse que apenas o encheram de terra, 

comprovando que tudo o que vem fazendo, tem sido malfeito e sem supervisão. Em 

seguida, comentou que o novo Diretor da EMEF Professora Maria de Lourdes Gonçalves de 

Toledo, do Bairro Fartura,  trouxe os pais para a escola e conseguiu resolver vários 

problemas, entretanto, segundo informações, foi baixado um Decreto, pelo Executivo, 

proibindo tal medida. Explicou que há uma Lei Federal dispondo sobre a autonomia do 

Diretor Escolar para esse tipo de medida, o que descaracteriza referido decreto e comprova 

o trabalho contra o povo. Prosseguindo, disse que outro fator comprovante deste trabalho 

contrário ao povo, foi a perda da verba de trezentos mil reais, conquistada através de 

Emenda Parlamentar apresentada pela Deputada Federal Janete Pietá que, como todas as 

demais emendas apresentadas por Deputados alheios à atual gestão, são rejeitadas para 

serem perdidas, porque eles se empenham somente pela liberação de emendas de 

deputados que lhes são ligados. Lembrou que o Deputado Estadual Dr. Gondim conquistou 

várias emendas, mas, para que não sejam liberadas, ou mentem dizendo que é de autoria 

de outro parlamentar ou a bloqueiam, o que já ocorreu com Emendas conquistadas por 

vários Deputados como Ricardo Izar e Janete Pietá. Acrescentou ainda que, no objetivo de 

“queimar” o ex-Prefeito Municipal, o atual Prefeito reduziu o projeto que atenderia vinte e 

seis ruas, para apenas seis ruas, mais uma vez, prejudicando a população. Enfatizou a 

necessidade dos Vereadores estarem cientes desta situação para também não prejudicarem 

nenhum munícipe. Disse que não tem que provar nada do que fala na tribuna e, se algum 

Vereador tiver dúvida, que o desminta, alertando que, caso tenha que provar,  prejudicará 

até mesmo seus Nobres Pares e “muita gente vai rolar”. Ressaltou que é melhor não lhe 

solicitarem provas de nada e, finalizando, disse que Salesópolis enfrenta momento difícil, 

portanto, todos devem escolher bem seus candidatos, conclamando a todos pensarem 

nesta cidade e não nos benefícios que os candidatos propõem. O VER. PAULO AROUCA 

SOBREIRA disse entender que o foco desta sessão é o que e quem realmente faz pelo 

município. Diante disso, sugeriu aos associados da ARES – Associação dos Recicladores 

de Salesópolis que façam um levantamento de custo para a reforma de que necessitam, 

bem como solicitem apoio da equipe de engenharia da Prefeitura Municipal. Em seguida, 

reportando-se às Emendas Parlamentares, informou que todas que solicitou ao Deputado 

Estadual Dr. Gondim foram efetivadas, embora referido parlamentar não pertença ao partido 

da atual Administração Municipal. Falou que isto comprova que independe da questão 

pessoal, mas, do trabalho político do Vereador, empenhando-se muitas vezes, por até dois 

anos, para se conquistar as emendas. Enfatizou que a união, o trabalho conjunto é que 

garantem melhorias para a população e que não se considera oposição ou situação, apenas 

entende que o objetivo é resolver os problemas, os quais dependem de recursos. 

Acrescentou que nenhum deputado investe o suficiente, mas, somando-se o resultado da 

luta de cada um dos Vereadores junto aos seus Deputados, podem atingir os objetivo. 

Lembrou que há problemas se arrastando desde gestões anteriores, como o caso dos 

enfrentados pela ARES, declarando estar certo de que um bingo não resolverá seus 

problemas. Sugeriu partirem em busca de Emendas e ações mais concretas, reiterando que 

todos devem se unir para levar o Secretário de Obras a visitar o galpão, a fim de que 

dimensione os problemas e elabore projeto.  Falou que há vários problemas que devem ser 

resolvidos, como os relativos ao tratamento e fornecimento de água, que será pauta de 

reunião com a SABESP, sugerindo que, na oportunidade, se aproveite para solicitar apoio e 

investimento desta estatal para a ARES, contudo,  finalizou reiterando a importância do 
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levantamento das necessidades. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS lembrou que, na 

sessão anterior, fez o convite para os Nobres Pares participarem do Seminário que 

aconteceria sobre o CAR – Cadastro Ambiental Rural, em Suzano e, nesta data, convidou-

os para a mesma reunião, porém, no  Centro Pastoral desta cidade, que ocorrerá no 

próximo dia vinte e dois de setembro, às quinze e trinta horas, quando será apresentado o 

convênio com o TNC (The Nature Conservance – Movimento Água para SP) e oportunidade 

para dirimir dúvidas. Em seguida, agradeceu a presença dos Nobres Pares que participaram 

da reunião com a Secretária Municipal de Meio Ambiente – Sra. Solange Wuo, 

oportunidade em que discutiram sobre o Plano Municipal de Resíduos Sólidos, cujo projeto 

será deliberado na próxima segunda-feira. Parabenizou o Dr. Thiago Destro, aprovado no 

concurso público, assumindo o cargo de Procurador Jurídico desta Casa de Leis. 

Reportando-se às manifestações anteriores, o orador frisou a importância da democracia, 

lembrando que todos têm o direito de emitir suas opiniões, acrescentando que a democracia 

garante direitos mas também policia para que ninguém interfira no direito alheio. 

Considerou que os Vereadores são agraciados pela oportunidade de utilizar a tribuna desta 

Casa de Leis, sendo formadores de opinião e lembrou que tudo o que se fala em tribuna 

tem repercussão, portanto, se há casos de irregularidades, cabe a quem acusa o ônus da 

prova. Disse que, se os fatos relatados são verdadeiros, a denúncia deve ser feita junto aos 

órgãos competentes, pois, não basta dizer “fiquei sabendo ou me falaram”. Ressaltou que 

não se pode utilizar a tribuna, em momento político, para se favorecer ou confundir a 

cabeça das pessoas com discursos oportunistas. Referindo-se ao recurso conquistado por 

uma Deputada, para favorecer a ARES – Associação dos Recicladores de Salesópolis, 

disse que não foi liberado porque o município não tinha em mãos o Plano de Resíduos 

Sólidos, a ser deliberado através de Projeto de Lei, na próxima sessão. Esclareceu que 

referido plano deveria ter sido aprovado até o final do exercício de 2012, mas, será 

deliberado somente nesta gestão. Falou que os Vereadores que estiveram na reunião 

realizada no último dia nove, ouviram os esclarecimentos da Secretária Municipal – Sra. 

Solange Wuo, também tiraram dúvidas e discutiram os assuntos. Declarou acreditar que a 

equipe da ARES participou da elaboração do referido plano, porque também envolve a 

reciclagem de materiais. Reiterou a necessidade de falar a verdade, sem querer conduzir as 

pessoas para este ou aquele lado, mas, seguir com coerência, para que o trabalho desta 

Casa de Leis, seja reconhecido e valorizado por toda comunidade, quer seja apoiadores 

deste ou daquele candidato. Finalizou lembrando que há vários candidatos e mais de 

quatorze mil eleitores nesta cidade, portanto, há espaço para todos e esta é a oportunidade 

para os que quiserem trabalhar, mostrar o trabalho já feito e apresentar suas propostas. 

Não havendo mais oradores inscritos,  e nada mais havendo a tratar,  o SR. 

PRESIDENTE agradeceu a presença de todos e, em nome de Deus,  declarou encerrada a 

sessão, da qual lavrou-se a presente ata. 
 

       Sala Ver. Antonio Paulino de Miranda Júnior, em 15 de Setembro de 2014. 
 

PRESIDENTE : 
 

1º SECRETÁRIO  :    
 

2º SECRETÁRIO  : 
 

  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 

22 de Setembro de 2014.  


