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              ATA DA 27ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 22 de Setembro de 2014 - 2º Período da 16ª Legislatura. Aos 

vinte e dois dias do mês de Setembro do ano dois mil e quatorze, no edifício sede deste 

Poder Legislativo, realizou-se a Vigésima Sétima 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: REQUERIMENTOS solicitando ao 

Sr. Prefeito Municipal Nºs: 088 – Informar as providências a serem tomadas quanto ao AEE 

– Atendimento Educacional Especializado, em 2015, devido à suposta desocupação das 

dependências da EMEI Professora Maria Aparecida Freire de Faria, e esclarecer outras 

dúvidas que relaciona acerca do assunto; 089 – Informar as providências tomadas para a 

implantação da iluminação pública em frente ao Nº 19, da Estrada Municipal Araújo, Bairro 

do Alegre, Distrito do Remédio, conforme Processo Nº 1633/12, aberto pela Prefeitura, bem 

como da possível previsão para a realização do serviço; 090 – Prestar informações diversas 

acerca de possível asfaltamento ou outra medida para solucionar os problemas da Rua 

Ramal Pedro Rodrigues de Camargo, área central da cidade, todos do Ver. Cristian Luiz 

Candelária – desps: Aprovados, Encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito 

Municipal Nºs: 136 – Tomar providências visando conter o tráfego e estacionamento de 

caminhões próximo a EMEI Professora Maria Aparecida Freire de Faria, nas Ruas Roque 

Torraga e Benedito Bexiga Filho; 137 – Determinar a Secretaria Municipal de Obras, 

providências visando o assentamento de canaletas cheias de concreto, no muro existente 

na Travessa Frederico Ozanan, construído pela Municipalidade, ambas do Ver. Cristian Luiz 

Candelária; 138 – Determinar ao setor competente, a devida manutenção na estrada que dá 

acesso ao Parque das Nascentes do Tietê, trecho entre a SP-88, Estrada das Pitas e 

Estrada da Petrobrás, do Ver. Edney Campos dos Santos; 139 – Tomar providências 

visando a implantação de redutores de velocidade próximos a Igreja Evangélica O Brasil 

para Cristo, localizada na altura do Nº 219 da Avenida Victor Wuo – Centro; 140 – 

Providenciar a pintura de todas as lombadas e faixas de pedestres existentes no município, 

ambas também do Ver. Cristian Luiz Candelária; 141 – Determinar ao órgão competente, 

afixação de placas proibindo o depósito de lixo no início da Estrada Vicinal Aparecida, Km 

01, que dá acesso ao Aterrado, do Ver. Mário Barbosa Pinto – desps.: Encaminhe-se, lidas 

no Expediente; PARECER CFO Nº 033/14 referente ao Balancete Financeiro da Prefeitura 

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; BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESOPOLIS, referente ao mês de Agosto/2014 – desp.: À Comissão de Finanças e 

Orçamento; OFÍCIO ESPECIAL do COMTUR – Conselho Municipal de Turismo, convidando 

os Vereadores para a Reunião Extraordinária, no dia vinte e quatro de setembro, às dezoito 
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horas, no Espaço Cultural Dita Parente, cuja pauta será os projetos desenvolvidos pela 

Municipalidade com recursos do DADE, entre outros relativos às ações do turismo e 

organização do COMTUR; OFÍCIO Nº 761 da EMTU – Empresa Metropolitana de 

Transportes Urbanos, respondendo os OFÍCIOS Nºs 112 e 121/14 deste Legislativo 

Salesopolense, visando a ampliação nos horários de ônibus e medidas com relação à 

superlotação, comunicando que será implementada nova programação horária a partir de 

outubro – desps.: Arquivem-se, Plenário ciente; COMUNICADO sobre a liberação de 

recurso financeiro: do Ministério da Educação: nos valores de R$ 5.142,00 para 

Alimentação Escolar – Ensino Médio, de R$ 15.846,00 para Alimentação Escolar – Ensino 

Fundamental, de R$ 3.350,00 para Alimentação Escolar – Pré-Escola, de R$ 250,00 para 

Alimentação Escolar – AEE, de R$ 1.900,00 para Alimentação Escolar – Creche, de R$ 

4.471,94 e R$ 14.844,56 referente a 6ª Parcela do PNATE e de R$ 74.758,71 referente a 7ª 

Quota do FNDE  – competência 08/2014 – desp.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a 

leitura, o SR. PRESIDENTE concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos.  O VER. 

BENEDITO LÉLIS RENÓ iniciou registrando a presença do Administrador do Distrito dos 

Remédios – Sr. Paulo César Monteiro, da Equipe da ARES – Associação dos Recicladors 

de Salesópolis, da Sra. Solange Wuo – Secretária Municipal de Meio Ambiente, 

Desenvolvimento e Agronegócios e demais presentes. Em seguida, reportou-se ao Ofício Nº 

761, encaminhado pela EMTU, dizendo que a Deputada Federal Janete Pietá também 

oficiou aquela empresa no mesmo objetivo, portanto, acredita que as duas ações 

favoreceram o atendimento aos reclamos dos usuários. Quanto ao Comunicado do 

Ministério da Educação, sobre a liberação de recurso, no valor de setenta e cinco mil reais, 

para alimentação escolar, o orador lembrou que, nos últimos meses,  o município enfrentou 

situação muito difícil, citando o caso comentado acerca do transporte de merenda escolar 

pelo caminhão de lixo. Declarou-se envergonhado com o caso, o que demonstra que o 

município enfrenta má gestão escolar, haja vista outros casos, como a falta de papel 

higiênico e problemas nos poços artesianos. Prosseguindo, disse fiscalizará a aplicação 

dos recursos na qualidade da merenda, lembrando que já solicitou o cardápio oficial, mas, 

até o momento, não o recebeu, motivo pelo qual levou este e outros requerimentos não 

respondidos para medidas junto ao Minisitério Público. Esclareceu que são sete os 

requerimentos sem resposta e sem pedido de dilação de prazo, demonstrando que o Poder 

Executivo não respeita este Poder Legislativo. Na condição de proprietário de restaurante, 

considerou alto o valor liberado para merenda escolar, que vem sendo à base de macarrão. 

Recordou que, por pouco tempo e, somente após manifestação nesta Casa de Leis, houve 

melhora na qualidade da merenda escolar, inclusive, com carne da marca Friboi. Por fim, 

ressaltou a necessidade de todos fiscalizarem a merenda escolar, inclusive os pais de 

alunos, porque não há falta de recurso, ao contrário, há recurso suficiente para garantir sua 

excelente qualidade. A VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS registrou a presença do 

Presidente da Associação do Bairro Bragança e demais autoridades e, prosseguindo, 

também reportou-se ao Ofício Nº 761 da EMTU lembrando que, em reunião naquele bairro, 

em que esteve representando o Presidente deste Legislativo, os moradores expuseram as 

dificuldades com o transporte coletivo, quando lhes foi informado sobre o ofício 

encaminhado por esta Casa de Leis, atendendo reivindicação deles. Ressaltou a 

importância das associações no fortalecimento das reivindicações, parabenizando aquela 

entidade que apresentou o pedido, bem como ao Presidente desta Casa de Leis que fez o 

devido encaminhamento, culminando com a ampliação dos horários de ônibus na linha 
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Salesópolis-Mogi das Cruzes, reconhecendo também o empenho da Deputada Federal 

Janete Pietá. Falou que este caso demonstra a importância da união entre Poder Público e 

Associação de Bairros para o sucesso de uma empreitada. Em seguida, também 

parabenizou a Equipe da ARES – Associação dos Recicladores de Salesópolis, presente 

nesta sessão, pela luta constante e não reconhecida. Declarou acreditar que a deliberação 

do Projeto de Lei, dispondo sobre resíduos sólidos, prevista para esta sessão, evitará, como 

já ocorreu anteriormente, a perda de recurso que os favoreça. Enfatizou que basta visitar a 

cooperativa dos recicladores para constatar, pelas condições de trabalho, que ela não é 

reconhecida nesta cidade-estância em que se gasta tanto com lixo. Acrescentou que, muito 

embora esteja clara a necessidade de investir em reciclagem, ainda não existem 

mecanismos ou políticas públicas com esta finalidade, neste município. Registrou tratar-se 

de vinte famílias que trabalham na reciclagem para ajudar no sustento da família, além de 

ser a reciclagem um tema de importância mundial. Comentou que assistiu um programa 

televisivo em que foi comentado que, para o Time de Futebol da Alemanha construir seu CT 

– Centro de Treinamento no Balneário de Santa Catarina,  numa área de proteção dos 

mananciais, os responsáveis assinaram um TAC – Termo de Ajuste e Conduta,  junto ao 

Ministério Público,  possibilitando-lhes desmatar a área e, em contrapartida, investiram 

quatrocentos mil euros na reciclagem. A oradora acrescentou que este exemplo demonstra 

que basta um bom relacionamento com o Ministério Público e com empresas interessadas 

em se instalar nesta cidade, para resolver os problemas locais e que, tal como neste caso, 

havendo investimento, Salesópolis pode transformar-se em modelo de reciclagem para o 

Estado e até mesmo para o mundo, contudo, enfatizou que é necessário pensar no futuro 

da cidade e parar de mesquinharias, com o objetivo de destruir o outro. E, finalizando,  

parabenizou a todos, especialmente, os Nobres Pares, a quem declarou conhece-los bem, 

considerando-os pessoas honestas e dignas, pais de família com o intuito de defender a 

população. O SR. PRESIDENTE solicitou aos Srs. Vereadores respeitarem o Regimento 

Interno, no que se refere às manifestações desta fase, restringindo-se somente às matérias 

do Expediente. Lembrou que o descumprimento já foi motivo de discussão e, para evitá-la 

ou obriga-lo a cortar a palavra de um ou outro Vereador, esperava contar com a gentileza 

no cumprimento das disposições regimentais. Retomando com a ordem de inscrição, 

concedeu a palavra ao VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA que registrou a presença do 

Sr. Prefeito Municipal – Engº. Benedito Rafael da Silva e das demais já registradas 

anteriormente e, reportando-se ao Requerimento Nº 88, do Nobre Colega Cristian, disse 

que já dispunha de resposta para um requerimento que apresentou sobre o mesmo assunto. 

Comentou que, na sua opinião, as crianças atendidas pelo  AEE – Atendimento Educacional 

Especializado não deveriam ficar todas juntas, mas, acredita que, em discussão com os 

pais, a formação de um núcleo único será definido. Em seguida, referiu-se à Indicação Nº 

136, do mesmo Nobre Colega, corroborando a necessidade de medidas urgentes,  diante 

da falta de respeito e de bom senso dos motoristas, que deveriam considerar a proximidade 

da escola, aliado ao trânsito comum da comunidade escolar, entendendo também ser 

necessária a atuação do Setor Municipal de Trânsito.  Reportando-se também ao Ofício Nº 

761, da EMTU, explicou para que a população entenda que, constantemente,  é necessário 

chamar atenção daquela empresa que, resolve parte do problema que lhe é apresentado e, 

em poucos meses, muda um ponto de parada de ônibus ou altera horário retornando a 

superlotação entre outros problemas. Parabenizou o Sr. Presidente  não apenas por ter 

enviado documento à EMTU, mas, por ter acompanhado passo-a-passo o processo. 
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Finalizando, acrescentou que,  todos os Vereadores que buscam resolver os problemas da 

cidade, junto aos Secretários Municipais, entendem o quanto é necessário muito empenho 

para resolver um único problema e que, apenas colocar o pedido no papel é fácil, mas, 

acompanhar, cobrar, insistir, é mais difícil.  O VER. CRISTIAN LUIZ 

CANDELÁRIA parabenizou a Sra. Janayna Souza – Presidente da ARES – Associação dos 

Recicladores de Salesópolis, por sua manifestação, na reunião que aconteceu nesta data, 

quando foi assinado o Convênio entre a Prefeitura Municipal e aquela entidade, bem como 

parabenizou o Sr. Prefeito Municipal e a Sra. Solange Wuo - Secretária Municipal de Meio 

Ambiente. Ato contínuo,  justificou oralmente sua Indicação Nº 136, dizendo que a 

apresentou atendendo pedido dos pais de alunos, esperando que o Sr. Prefeito Municipal 

estude a melhor forma de atender tanto a comunidade escolar quanto os caminhoneiros, 

evitando riscos a todos. Sobre a sua Indicação Nº 139, disse que, no citado local, já 

aconteceu acidente devido ao abuso na velocidade dos veículos, motivando seu pedido 

que, espera, os motoristas respeitem e realmente desacelerem. Disse que este também foi 

o motivo pelo qual apresentou sua Indicação Nº 140, acrescentando  a esta que,  a esposa 

do Sr. João Sabino,  solicitou a pintura da faixa de pedestres, em frente ao seu comércio, 

localizado na Avenida Victor Wuo. Com relação à sua Indicação Nº 137, disse que a medida 

solicitada é uma questão de segurança, principalmente,  porque o muro em questão é baixo 

e seus buracos estão sendo utilizados para esconder entorpecentes, portanto, também um 

pedido da Polícia Militar para dispersar a aglomeração de crianças e adolescentes daquele 

local. Justificando seus requerimentos, iniciou reportando-se ao de Nº 88 e, dirigindo-se ao 

Sr. Prefeito Municipal, enfatizou a necessidade de local apropriado para o AEE, pois, 

segundo informações, tal atendimento será transferido, no próximo ano, para o prédio do 

CEP – Centro Educacional Profissionalizante, onde já são atendidos os alunos da Oficina 

Terapêutica, sob responsabilidade da Nobre Colega Deise. Em aparte, a Verª. Deise 

Aparecida Corrêa Duque registrou que, na última terça feira, em reunião em que estavam 

presentes o Sr. Prefeito Municipal, o Secretário Municipal de Obras e o de Educação, além 

dela e de alguns pais de alunos do AEE, por um consenso geral foi decidida tal 

transferência, haja vista que, em 2015,  não haverá mais espaço na “EMEI Freire”. Informou 

que, em torno do CEP, além da área já construída, há espaço que possibilita nova 

construção. Retomando, o Orador disse que sabe das decisões que vêm sendo tomadas 

nestas reuniões, mas, apresentou o Requerimento no objetivo de obter todas as 

informações que são interpretadas diferentemente por cada um dos pais dos alunos do 

AEE. Esclareceu que não é contrário à transferência  do AEE para o prédio do CEP, mas, 

lembrou que, também em reunião, já ouviu que os alunos das Salas Descentralizadas da 

ETEC – Escola Técnica Estadual serão igualmente  transferidos para aquele local, contudo, 

reiterou que é o mesmo onde já funciona a Oficina Terapêutica. Lembrou ainda que, em 

reunião na Secretaria Municipal de Educação, ele próprio sugeriu a utilização do antigo 

prédio do Centro Municipal de Fisioterapia, bastando uma pequena reforma, portanto, 

acredita que tais comentários e controvérsias serão esclarecidos com a resposta à sua 

proposição. Por fim, reportando-se ao seu Requerimento Nº 90, dirigiu-se ao Sr. Prefeito 

Municipal, dizendo que circulou nas redes sociais,  o caso de uma ambulância que precisou 

da ajuda de populares para socorrer uma senhora moradora daquela rua, solicitando-lhe 

assim dispensar uma atenção especial para sua melhoria. O VER. PAULO AROUCA 

SOBREIRA disse que,  partindo do princípio matemático para entender o funcionamento 

das coisas, entende que, se a verba para a merenda escolar é de setenta mil reais,  para 
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atender quase duas mil crianças, deve-se considerar que uma família comum é alimentada 

com seiscentos reais mensais e assim,  concluiu que o valor não é tão alto quanto parece. 

Lembrou ainda que os recursos da merenda escolar são destinados também aos alunos do 

Estado, assim como as merendeiras das Escolas Estaduais são funcionárias da Prefeitura 

Municipal. O orador falou que, se há dúvidas de que o valor é ou não suficiente para manter 

a merenda escolar, basta verificar o Balancete Mensal da Prefeitura Municipal para 

constatar a aplicação dos recursos destinados a este fim. Enfatizou que todos devem se 

atentar a estes fatos, especialmente, porque compete a este Legislativo, fiscalizar o uso 

correto do recurso na garantia da qualidade da merenda escolar. Quanto à ARES – 

Associação dos Recicladores de Salesópolis, lembrou que esta ou outra associação 

qualquer,  depende de documentos atualizados para firmar convênios e parcerias. Citou, 

como exemplo, a Santa Casa local que não consegue nenhuma ajuda financeira por 

problemas em seus documentos. Também lembrou que a Secretária Municipal - Sra. 

Solange esteve junto com a Sra. Janyna – Presidente da ARES, acertando documentos que 

possibilitaram a renovação do convênio. Esclareceu que estes e muitos outros problemas 

enfrentados pelo município são resultantes do atraso na liberação de recursos estaduais e 

federais, aliado à redução do valor do FPM – Fundo de Participação dos Município. 

Acrescentou que “é grande o buraco” que se formou devido à redução do FPM, de nove 

para seis milhões, no orçamento municipal que é de apenas trinta milhões. Por fim, disse 

que não é fácil trabalhar “no vermelho”, o que vem acontecendo com Salesópolis. 

Não havendo mais oradores inscritos, novamente, o SR. PRESIDENTE solicitou aos 

Vereadores que, na fase do Expediente das próximas sessões, se restrinjam apenas às 

matérias lidas, conforme dispõe o Regimento Interno.  Em seguida,passou para a ORDEM 

DO DIA e solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura do Requerimento de 

Urgência Especial Nº 10/14. Terminada a leitura, foi o referido requerimento submetido à 

votação, sendo aprovado por onze votos, ou seja, unanimidade. Aprovada a urgência 

especial, o SR. PRESIDENTE solcitiou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura dos 

Pareceres CJR Nº 017, CRNMA Nº 002 e CFO Nº 034/14, todos recomendando o 

prosseguimento da tramitação do 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), de autoria 

do Poder Executivo. Terminada a leitura, o SR. PRESIDENTE colocou o citado Projeto de 

Lei em única discussão.  O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ disse que, analisando a matéria 

e constatando a necessidade de regularizar vários processos, entendeu a importância de 

reativar o CIPAS, contudo, também entendeu que o protocolo em questão já foi assinado 

pelo Sr. Prefeito Municipal, cabendo a este Legislativo apenas ratificá-lo. Declarou 

discordar de alguns artigos do protocolo, por exemplo, a contratação de pessoal e dispensa 

de licitação, por entender que desta forma abrirá brecha para corrupção, como ocorre em 

todo o País. Falou que a população reclama a falta de transparência e seriedade por parte 

dos governantes e, diante deste e de outros itens que discorda, entende que a 

responsabilidade será do Poder Executivo, mas, ratificando o convênio, com a aprovação 

deste projeto de lei, pretende fiscalizar os vários artigos em aberto, que dão margem para 

corrupção. Ressaltou que, tal qual ocorre numa família em que os filhos não são iguais, nos 

partidos políticos não há um mais honesto que outro, há pessoas boas e ruins em cada um 

deles.  Retomando, concluiu que se o protocolo em questão tivesse sido assinado há algum 

tempo, o município não teria perdido uma verba de trezentos mil reais. Diante deste fato, 
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declarou que jamais será contra a Equipe da ARES, mas, pretende sugerir que também se 

faça coleta do lixo em vários bairros. Como exemplo, comentou que no seu Bairro (Chá), 

muitos viajantes depositam seu lixo junto ao dos moradores locais, demonstrando a falta de 

lei  e informação acerca da sanção, especialmente, para os que depositam móveis velhos. 

Concluindo, conclamou aos Nobres Pares a aprovarem a matéria, conscientes da 

necessidade de fiscalizarem as questões propostas. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS disse 

que, se o Vereador entende pela necessidade de alterar um Projeto de Lei, deve apresentar 

Emenda, mas, notou que nenhuma foi apresentada. Justificou que ele mesmo não 

apresentou Emendas porque esteve ausente desta Casa de Leis, por motivo de doença, 

contudo, declarou seu voto favorável à matéria, por considerá-lo bom e porque já se 

comprometeu a apoiar tudo o que for bom para a ARES – Associação dos Recicladores de 

Salesópolis. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO disse que já existe lei e convênio, portanto, 

a matéria em debate visa apenas ratificá-los. Por fim, declarou seu voto favorável e 

esclareceu que o Aterro Sanitário de Biritiba Mirim já conta com vigilante e existe tratamento 

de chorume, mas, deverá ser implantado o tratamento de gases. O SR. 

PRESIDENTE esclareceu a todos os Vereadores que, neste momento, estava em discussão 

o Consórcio para Aterro Sanitário entre este município e o de Biritiba Mirim,  não do Projeto 

de Reciclagem de Materiais. Prosseguindo a discussão, o VER. EDNEY CAMPOS DOS 

SANTOS acrescentou ao importante esclarecimento do Sr. Presidente, que Salesópolis 

utilizou o Aterro Sanitário de Biritiba Mirim por vários anos e, atualmente, resta, no local, um 

passivo ambiental. Também esclareceu que cabe a este município tomar todas as medidas 

propostas neste protocolo de intenções, que, de tempos em tempos,  deve ser renovado e, 

por fim, conclamou aos  Nobres Pares pelo voto favorável à matéria. O VER. CLAUDINEI 

JOSÉ DE OLIVEIRA disse que, na qualidade de Presidente da Comissão de Justiça e 

Redação, analisou a matéria, juntamente com o Procurador Jurídico Legislativo – Dr. Thiago 

Campos Destro, concluindo que ela atende as disposições de ordem legal e constitucional 

para apreciação do plenário. Acrescentou que esta ratificação já foi aprovada pela Câmara 

Municipal de Biritiba Mirim e, conforme colocou o orador que o antecedeu, embora o aterro 

esteja inativo, devido à inúmeros problemas das gestões anteriores, resta o passivo que 

requer as medidas propostas. Esclareceu ainda que o Prefeito de Salesópolis, na condição 

de Presidente do CIPAS, propõe, com esta matéria,  a legalização da situação, 

possibilitando a ambos municípios pleitearem recursos, até que a Justiça ou a CETESB 

concluam que a falta de recursos impede realizações legais. Acrescentou ainda que, com a 

aprovação desta ratificação, será possível adequar o aterro para utilização, evitando que 

Salesópolis continue a gastar altos valores com o transporte do lixo, para aterros distantes, 

como ocorre atualmente (até Tremembé). Por fim, reiterou que a Comissão de Justiça e 

Redação concluiu pela constitucionalidade e legalidade da matéria porque também 

favorecerá o pleito de recursos necessários à readequação ou até à reativação daquele 

aterro sanitário. A VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS disse que o município gasta muito 

com lixo e, quando se discute um projeto como este, não há como não relacioná-lo à 

reciclagem. Ressaltou que, cada vez que aumenta a coleta seletiva, menos lixo é levado 

para o aterro sanitário e, consequentemente, sobrará mais recurso para investir em 

educação, saúde e saneamento básico, declarando, portanto, seu voto favorável, já 

pensando na importância da reciclagem para o município. Disse que ela e o Nobre Colega 

Lélis analisaram e constataram algumas falhas no projeto, mas, como a função principal do 

Vereador é fiscalizar, estarão “de olho” no consórcio, que consideraram eivado de falhas, a 
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fim de evitar que alguns apadrinhados sejam beneficiados. Disse que a população e os 

Vereadores desejam a transparência, eficiência, moralidade e responsabilidade do agente 

público e, finalizou declarando esperar que a porcentagem da reciclagem aumente cada vez 

mais neste município, que é uma estância turística. O VER. PAULO AROUCA 

SOBREIRA disse que o objetivo deste projeto é ratificar o protocolo de intenções, contudo, 

entende que o objetivo principal também é acertar os problemas que se arrastam há tempos 

e que causam prejuízos à Adminsitração Municipal e, principalmente,  ao contribuinte que 

paga impostos. Finalizou enfatizando que, sendo normalizada a situação, melhorará os 

custos atuais com o transporte do lixo e, se a matéria em questão possibilita tal economia, é 

importante esta Casa ratificar. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA declarou que o 

convênio já existe, portanto, esse projeto de lei visa apenas ratificá-lo. Esclareceu que o 

município não pode abandonar o local em que depositou seu lixo, devido ao gás e chorume 

que produz, portanto, entende que esta discussão é em vão, já que o projeto tem que ser 

aprovado. Por fim, explicou que, daqui a vinte anos, esse convênio ainda estará firmado 

porque não basta ao município ter depositado o lixo naquele aterro, ainda caberá medidas 

para evitar problemas e até futuras multas, no caso de alguém continuar depositando lixo no 

local. Ninguém mais se manifestando, o Sr. Presidente submeteu  o PROJETO DE LEI Nº 

015/14 à votação, o qual foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo, conforme pauta 

anunciada na última sessão, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse 

a leitura dos PARECERES CJR Nº 016/14, CRNMA Nº 001/14, COSPES Nº 004/14 e CFO 

Nº 032/14, todos recomendando o prosseguimento da tramitação 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. Terminada a leitura, o SR. PRESIDENTE colocou a matéria em única discussão. 

O VER. SÉRGIO DOS SANTOS disse que este projeto é muito importante e que a ARES – 

Associação dos Recicladores de Salesópolis perdeu uma verba parlamentar,  cuja emenda 

foi de autoria da Deputada Federal Janete Pietá, por falta desse plano. Acrescentou que a 

responsabilidade pela perda de tal verba era da gestão anterior e não da atual, enfatizando 

a importância de colocar pessoas competentes nos cargos públicos, as quais devem saber 

como se faz projetos. Falou que, durante o período eleitoral municipal, ao visitar a ARES 

para pedir votos, comprometeu-se com aqueles associados que, sendo eleito, seria um 

representante na defesa dos seus interesses e, nesta data, pode cumprir o compromisso, 

reconhecendo que realizam um trabalho muito importante para Salesópolis. Registrou que 

um Vereador da região esteve visitando a cooperativa dos recicladores desta cidade, com o 

intuito de implantar tal projeto em seu município, mas, até hoje,  não conseguiu. Por fim, 

disse que assistiu uma matéria, em programa televiso do Vale do Paraíba, que todos os 

municípios deverão tomar medidas neste sentido, sem as quais,  os “lixões” não susportarão 

a carga, ratificando assim a importância da reciclagem. O VER. MÁRIO BARBOSA 

PINTO disse que teve o prazer de participar da explanação feita pela Secretária Municipal 

Solange Wuo, sobre o plano ora em debate, juntamente com os Nobres Pares Edney e 

Cristian. Enfatizou a importância desse projeto para os interesses desta cidade, pois, será 

muito benéfico, inclusive, mudará o jeito de se pensar sobre o lixo, tanto na área urbana 

quanto na rural. Lembrou que, naquela oportunidade, a Sra. Secretária comentou que foram 

feitas análises em sacos de lixos, constatado-se que, entre setenta e oitenta por cento do 

seu conteúdo, é material reciclável. Também informou que o município gasta muito com a 
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coleta do lixo da zona rural, fato também exposto na reunião, realizada na tarde desta data, 

em que foi assinado o novo convênio entre a Prefeitura Municipal e a ARES.  Parabenizou o 

Prefeito Rafael, presente nesta sessão, pelo convênio, bem como por ter visitado a 

cooperativa junto a alguns Vereadores,  conhecendo de perto a situação em que os 

recicladores trabalham e constatando a necessidade de apoio da Prefeitura Municipal para 

garantir-lhes estrutura digna. Lembrou que referida entidade gera emprego para mais de 

vinte famílias e ainda colabora com a Prefeitura Municipal diminuindo os gastos com 

transporte do lixo para o aterro sanitário de Tremembé. Também registrou que o 

Administrador do Distrito dos Remédios – Sr. Paulo César Monteiro, presente nesta sessão, 

fez campanha no Distrito para conscientizar a população sobre a importância da reciclagem, 

juntamente com a equipe da ARES e ressaltou os esforços da Sra. Solange Wuo e equipe 

na elaboração desse projeto, que vem regularizar a situação dos resíduos sólidos em 

Salesópolis. Por fim, disse que, no futuro, também deverá ser realizada uma campanha de 

conscientização junto a todos os comerciantes, colocar lixeiras coloridas na cidade e ainda 

informar toda população sobre a forma e importância da separação do lixo, haja vista que 

esta cidade é uma estância turística e, por suas águas, é importante para São Paulo. 

A VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS iniciou dizendo que, no Direito, há uma frase que diz 

“o papel aceita tudo”, portanto, o projeto e a lei podem ser lindos, maravilhosos e sem 

resultados efetivos. Acrescentou esperar que, efetivamente, surtam efeitos para os 

recicladores, declarando que aprovará por se tratar de excelente projeto, mas, cobrará, 

porque, atualmente, devido ao período eleitoral, muitas coisas estão sendo maquiadas. 

Declarou esperar que, após as eleições (em cinco de outubro), tudo seja cumprido,  haja 

vista que, ao mencionar resíduos sólidos, envolve-se saúde pública e saneamento básico, o 

que é mais essencial para vida humana. Lembrou que já teve época em que Salesópolis 

ficou quase quinze dias sem a coleta de lixo, transformando-a em caos, portanto, reiterou 

que esse projeto é primordial para Salesópolis. Disse que, se tal projeto ficar apenas no 

papel, vai ter briga, acrescentando “eu quero ver neguinho falar que eu falo demais na 

tribuna”. E, finalizando, reiterou seu voto favorável pela cidade, pelas mulheres e pela 

importância da matéria, esperando que não seja um projeto eleitoreiro,  “porque se for, o 

bicho vai pegar”. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA iniciou parabenizando a Secretária 

Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Sra. Solange Wuo, pela 

elaboração do projeto, juntamente com sua equipe. Lembrou que, com apoio dela, em 2004, 

foi fundada a ARES e, na época, havia o objetivo de transformar a associação em 

cooperativa, entretanto, a lei pertinente exigia, no mínimo, vinte cooperados, inviabilizando 

tal medida que permitiria à entidade receber recursos. Diante do fato, também parabenizou 

a Sra. Janayna – Presidente da ARES, pelo trabalho que desenvolve junto aos atuais 

dezenove recicladores de Salesópolis, incluindo sua sogra (do orador). Ressaltou que esse 

projeto é parte do desenvolvimento sustentável do município, tanto que, atualmente, 

sustenta vinte famílias. Declarou estar certo de que, com sua aprovação, será possível ao 

município receber recursos para referida associação, esperando que esta seja elevada à 

cooperativa para também receber recursos. Lembrou que, em 2012, participou de uma 

reunião na Rede Cata-Sampa, em São Paulo, juntamente com a Sra. Janyna, Sr. Roque e 

Sra. Solange Wuo e, por fim, agradeceu referida Secretária Municipal, enfatizando que, sem 

ela e sua equipe, bem como o Sr. Prefeito Municipal, este projeto tão importante não estaria 

sendo deliberado. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ considerou de grande importância esse 

projeto, acreditando que o Poder Executivo deveria investir muito mais em reciclagem, 
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devido ao desperdício de dinheiro com transporte de lixo. Ressaltou que, ao invés de gastar 

com tal transporte e aterro sanitário, o município deveria investir mais na reciclagem,  

garantindo então mais postos de emprego na cidade. Com relação à mencionada perda da 

verba de trezentos mil reais, disse que, embora não seja procurador, nem simpático ao ex-

Prefeito Municipal (Sr. Antonio Adilson de Moraes), disse que a responsabilidade é sim da 

atual gestão. Lembrou que, na primeira reunião política, após a posse da atual gestão, 

realizada nesta Casa de Leis, com a presença da Deputada Federal Janete Pietá, Prefeito e 

Vice-Prefeito, além de vários Vereadores, foi decidido, por voto da maioria, investir em 

reciclagem, embora o orador tenha votado pela construção de prédios públicos, a fim de 

minimizar os custos com aluguéis. Acrescentou ainda que, naquela mesma reunião, referida 

Deputada, que já tinha outras verbas perdidas, questionou ao Sr. Prefeito Municipal se 

regularizaria a condição de inadimplência do município para viabilizar a liberação da verba, 

quando ele garantiu que não perderia. O orador desafiou os Nobres Pares a desmenti-lo, 

acrescentando que,  naquele ano (2013), nada foi feito para evitar a perda da verba, 

enfatizando que esta é a história verdadeira, da qual os Vereadores presentes na 

mencionada reunião eram testemunhas. Por fim, declarou seu voto favorável à matéria, por 

considera-la de grande importância, contudo, finalizou declarando esperar que “os olhos da 

Administração” sejam voltados à pessoas trabalhadoras, humildes e que cuidam do lixo 

desta cidade. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS disse que, todos que participaram 

da palestra, realizada, nesta data, sobre o CAR – Cadastro Ambiental Rural, puderam 

presenciar a manifestação favorável do Sr. Samuel (representante da TNC The Nature 

Conservancy) acerca da prevista deliberação do Plano de Resíduos Sólidos para esta data, 

que ainda comentou que, apenas cinco por cento,  dos mais de cinco mil municípios 

brasileiros, dispõem deste plano aprovado. Sendo assim, o orador enfatizou que esta data é 

importante para o município, especialmente, porque esse plano não é uma cópia de outros 

municípios ou da internet, com alteração de dados, mas, elaborado com a participação dos 

funcionários da Prefeitura Municipal de Salesópolis, após muita pesquisa. Também 

registrou que este projeto vem sendo discutido com a comunidade, há vários meses,  tanto 

que, em março do corrente,  foi apreciado em audiência pública e, depois, realizadas 

oficinas nos bairros, analisado pelo COMDEMA – Conselho Municipal de Desenvolvimento 

e Meio Ambiente, e ainda apresentado ao Promotor do GAEMA – Grupo de Atuação 

Especial do Meio Ambiente. Esclareceu que, neste processo,  foram identificadas as 

necessidades de melhorias, as prioridades e diagnóstico do município em relação aos 

resíduos sólidos, bem como definidos os prognósticos, acrescentando ainda que, a 

execução das ações que serão aprovadas, não serão cobradas apenas por este Legislativo 

Municipal, mas também, pelo Promotor do Ministério Público do Meio Ambiente, portanto, 

está certo de que será colocado em prática. Finalizou conclamando pelo voto favorável dos 

Nobres Pares, por se tratar de ganho ambiental para o município e também um ganho social 

para os que trabalham na reciclagem de materiais, bem como pela economia aos cofres 

municipais que poderá investir em outras ações de saúde, educação e esporte. O VER. 

CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA também parabenizou o Sr. Prefeito Municipal por ter 

colocado profissionais competentes, como a Sra. Solange Wuo, para desenvolver este 

trabalho. Disse que leu todo projeto e comentou-o com o Prefeito Rafael, confirmando que é 

muito difícil desenvolver um projeto deste porte, pois, era possível comprar um projeto 

pronto, mas, Salesópolis fez diferente e, para elaborá-lo, foram realizadas audiências 

públicas, além de  contar, inclusive, com a participação de alunos das escolas, através de 
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questionários. Quanto à verba perdida, o orador disse que ela poderá ser reconquistada, 

assim como já ocorreu no caso da verba para aquisição de uma van,  para a Área de 

Saúde,  perdida por inadimplência do município, mas, reapresentada pelo Deputado, no ano 

seguinte, demonstrando que não há nada perdido, apenas adiado. Enfatizou ainda, a 

necessidade de elaborar projeto conforme o recurso disponível, evitando casos como já 

ocorreram,  por exemplo, de projeto orçado no valor de quatro mil reais, enquanto se 

dispunha apenas de dois mil reais. Disse que o projeto em debate foi muito estudado junto à 

população, cuja audiência pública teve que ser comprovada por fotos. Lembrou, contudo, 

 que, nesta data, os Vereadores deliberariam a Etapa 2 do Plano, porque já tinham 

aprovado a primeira etapa. Retomando sobre a perda de verba, também alertou que outras, 

dos Governos Estadual e Federal,  serão perdidas se este plano não for aprovado. 

Comentou que o projeto em debate visa adequar o município às normas atuais, portanto, ao 

criticá-lo, é importante lembrar que,  para sua elaboração, houve participação do comércio, 

de professores, alunos e da comunidade, demonstrando que houve tempo para todos 

interessados analisá-lo e discuti-lo junto à Secretária Municipal e equipe. Enfatizou ainda 

que, para criticar é preciso ver documentos, avaliar, verificar o histórico da cidade, onde 

consta clima, população e tudo o mais e, embora extenso, para deliberá-lo é importante 

saber tudo,  como ele ele próprio fez. Parabenizou a equipe e todos que participaram no 

processo, dada a importância da matéria para toda população, que é a produtora de lixo. 

Reiterou a importância de conhecer todo processo e a forma que foi elaborado, afi rmando 

que todos que querem ajudar o fazem porque acreditam no que é feito. Lembrou que, a 

atual gestão, ao assumir a administração municipal, encontrou a cidade com acúmulo de 

lixo não recolhido das festas de final de ano, embora os turistas estivessem visitando a 

cidade e, apesar de estar gastando mais com o transporte, a recolha está normalizada e o 

gasto com lixo é uma realidade necessária. Novamente, parabenizou todos os envolvidos, 

reiterando que, ao ver o histórico constante no processo, percebeu a qualidade e a 

possibilidade de utilizá-lo em outras situações, em prol do município. Por fim, esclareceu 

que referido projeto não foi elaborado pela gestão anterior porque seria necessário amor à 

cidade, capacidade e força de vontade, o que demonstraram os envolvidos na elaboração 

desta matéria. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA disse que este Plano Integrado de 

Resíduos Sólidos, realmente, contou a participação popular. Disse que, para sua 

elaboração, foi necessário buscar todas as informações do município, inclusive, 

levantamento de dados, concluindo que sessenta e oito por cento do lixo é produzido na 

área urbana e restante na área rural. Esclareceu que a criação da Lei de Proteção dos 

Mananciais, em 1976, deu um rumo para o Salesópolis, mas, também limitou-a em tudo, 

portanto,  todo plano é mais difícil para esta cidade que tem que elaborá-lo de forma cem 

vezes melhor que outros, para conseguir recursos. Lembrou que outros municípios não têm 

problemas com vegetação ou drenagem, nem tampouco os noventa e oito por cento de área 

sob impedimento, fatores que exigem maior empenho na elaboração de qualquer plano. 

Também lembrou da Lei Específica, cuja luta se arrasta há tempos e ainda não foi 

aprovada, portanto, parabenizou o Sr. Prefeito Municpal, a Sra. Solange Wuo e todos os 

Colegas Vereadores que, a partir desta votação, também farão parte da aprovação do 

plano. Por fim, disse que todos os que analisaram o plano em debate puderam constatar 

que houve amor, empenho e dedicação na sua elaboração, e pode contar que tem o selo 

“feito por gente de Salesópolis”. O VER. PAULO ROBERTO DE FARIA disse que o lixo, 

pelo próprio nome, demonstra tratar-se de algo que ninguém quer, tanto que se joga fora, 
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ainda que se trate de sofá ou cama,  entre outros. Acrescentou que, em Salesópolis, 

embora o gasto seja alto para seu despejo, cobra-se muito pouco dos munícipes, 

especialmente, da área rural e dos loteamentos irregulares, cujos proprietários nada pagam 

pela coleta. Parabenizou a Sra. Solange Wuo pela elaboração desse projeto de extrema 

necessidade para este município, certo de que melhorará muito a questão que já foi 

problema maior, especialmente, no início desta gestão, em que se assumiu com acúmulo de 

lixo pela cidade. Comentou que ele e o Administrador do Distrito do Remédio sentem o 

problema, pois, basta um dia sem coleta, para que a população lhes telefone reclamando e 

reivindicando medidas. Por fim, ressaltou que este plano possibilitará ao município,  receber 

verbas que poderão ser aplicadas na melhoria de todo o processo, portanto, um grande 

ganho.  A VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE disse que sabe o que é ficar no 

meio do lixo, relatando que, em 2012, ficou uma semana nesta situação, quando encontrava 

lixo na porta de seu local de trabalho (ocasião em que foi utilizado um terreno para depósito 

de lixo, próximo ao local onde funcionava a Oficina Terapêutica, onde a oradora é 

Professora). Disse que pela experiência, concluiu que é mais fácil ficar sem energia ou 

água, ressaltando que o lixo é prejudicial a todos. Sendo assim, parabenizou o trabalho de 

todos envolvidos na elaboração deste plano, Sr. Prefeito Municipal, Secretária Municipal, 

ARES – Associação dos Recicladores de Salesópolis e comunidade. Acrescentou ainda 

que, ao falar de lixo, as pessoas pensam em um pequeno saco, contudo, são recolhidas 

toneladas nesta cidade. Citou um acidente com o caminhão de lixo, com destino ao aterro 

de Tremembé, que derrubou o lixo em colisão com um poste, exalando mau cheiro em toda 

cidade e,  finalizando, reiterou seu reconhecimento a todos os envolvidos na elaboração 

deste plano.  Ninguém mais se manifestando, foi o referido Projeto de Lei Nº 014/14 

submetido à votação, sendo também aprovado por unanimidade. Não havendo mais pauta a 

ser tratada na presente Ordem do Dia, o SR. PRESIDENTE passou a EXPLICAÇÃO 

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

O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ disse que mais um fato drástico e vergonhoso ocorreu, 

fazendo com que Salesópolis fosse citada na mídia televisa. Lembrou que, no passado, a 

Área de Educação desta cidade,  formava Coronéis Militares, Chefe da Casa Civil e grandes 

Professores, mas, agora tem um Vice-Prefeito despreparado. Relatou o depoimento à mídia 

de uma mãe de que o Vice-Prefeito – Sr. Vanderlon Oliveira Gomes, lhe teria sugerido tirar 

seu filho da escola, ao reclamar sobre problemas no transporte escolar, fato que a cidade 

toda tomou conhecimento. Questionou se esse Vice-Prefeito é um representante da 

população de Salesópolis, enfatizando que, diante do fato, não poderia deixar de manifestar 

seu repúdio e indignação. Também falou que tal fato demonstra que Prefeito, Vice-Prefeito, 

Assessores e Secretários Municipais são despreparados, gerando este tipo de problema. 

Em seguida falou que, embora respeitando todos os Vereadores, não foi eleito “para ser um 

bom menino” que trabalha no Legislativo para agradar o Sr. Prefeito Municipal, mas, para 

ter a liberdade de defender todos que precisam das autoridades municipais. Acrescentou 

ainda que os Vereadores não podem, “imbuídos” pela Presidência da Câmara, querer “ser 

um bom menino” e estar “alienado” ao Executivo Municipal, pois, têm obrigação e a 

liberdade de defender os mais humildes. O orador enfatizou que usa a tribuna para 

demonstrar o que pensa e o que ocorre na política da cidade e, para isto, tem que ter 

liberdade de expressão, não trocando interesses pessoais por apoio, para,  em futuro 

próximo, “apunhalar o Executivo pelas costas”. Acrescentou que, se isto tiver que acontecer, 

cada um deve enfrentar o outro de frente,  com a mesma arma, não em desigualdade. 
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Reiterou que a política local o envergonha em certos momentos porque,  após “o tapinha 

nas costas”, vem a grande traição. Falou que estava deixando esta mensagem para o Sr. 

Prefeito Municipal, o qual já foi traído e pode sê-lo, novamente, alertando-o ainda que, os 

que se vestem de ovelha são perigosos e que, por trás desses, há um lobo feroz. Finalizou 

reiterando respeitar a posição dos Nobres Pares, pois,  embora não concorde com a 

posição de muitos, não usa a tribuna para atacar suas posições, apenas manifesta a sua 

opinião e espera que todos se respeitem, certos de que a dinâmica da política, no futuro, 

poderá uni-los.  O VER. SÉRGIO DOS SANTOS disse que fez uma Indicação, solicitando 

ao Sr. Prefeito Municipal resolver os problemas relativos aos atrasos nos exames 

laboratoriais e que, nesta data, recebeu a resposta de que será realizado um mutirão para 

acabar com a fila de espera, declarando-se contente com a notícia. Enfatizou que o médico 

solicita o exames para diagnosticar e indicar o tratamento ao paciente, por isso considera o 

mutirão de grande importância, motivo de suas cobranças constantes. Aproveitando a 

presença do Sr. Prefeito Municipal na sessão, reiterou-lhe para que interceda junto à 

Secretária Municipal de Saúde, objetivando solucionar o problema relativo à falta de 

medicamentos no Posto de Saúde central e do Distrito dos Remédios. Ainda referindo-se à 

Área de Saúde, lembrou que, há duas semanas, enviou outra Indicação, solicitando ao Sr. 

Prefeito Municipal, disponibilizar dois carros para o transporte de pacientes, sendo um com 

saída no período da manhã e outro no período da tarde. Esclareceu que, atualmente, os 

pacientes, com exames agendados para o período da tarde, têm que sair muito cedo e 

permanecer o dia todo em São Paulo, assim como permanece o dia todo, aquele que realiza 

seu exame pela manhã, pois, tem que esperar os agendados da tarde. Aproveitando a 

presença de representantes da Associação do Bairro Bragança, solicitou ao Prefeito Rafael 

disponibilizar as duas Academias ao Ar Livre (Aparelhos fornecidos pelo Governo do 

Estado), prestes a chegar, uma ao Distrito dos Remédios e outra para aquele bairro. Na 

condição de membro da COSPES – Comissão de Obras, Serviço Público, Educação e 

Saúde, convocou os demais membros a visitarem as escolas do município para ver se há 

alguma irregularidade. Dirigindo-se ao Sr. Presidente, reiterou seu pedido para que seja 

agendada uma reunião, nesta Casa de Leis,  com o Delegado de Polícia Civil local e 

Comandante da Polícia Militar, para discutirem medidas com relação ao crescente uso de 

drogas na Praça da Matriz, alvo de constantes cobranças populares. Enfatizou a 

necessidade de dar um basta nesta situação, que impede à comunidade passear à noite 

naquela praça, situação que, há muito, vem requerendo medidas efetivas. Quanto ao 

comentado fato denunciado por uma mãe de aluno, o orador disse que questionou o Vice-

Prefeito Municipal – Sr. Vanderlon, o qual lhe respondeu, pessoalmente, que “foi coisa 

plantada”, pois, jamais falaria a uma mãe para tirar seu filho da escola, tanto que ele 

solicitou direito de resposta. O orador considerou injusta a situação, enfatizando a 

importância de ouvir as duas partes envolvidas, contudo, soube que apenas ouviram a mãe, 

fazendo com que todos, inclusive ele próprio (o orador),  considerassem a situação absurda. 

Lembrou que uma das funções do Vereador é fiscalizar, por isso decidiu conversar com o 

Vice-Prefeito, o qual também lembrou que tem filho pequeno na escola, portanto, jamais 

sugeriria a uma mãe tirar o seu. Por fim, diante dessa acusação, que considerou muito 

triste, disse que, atendendo seu pedido, o Sr. Vanderlon telefonou para a TV Diário, na sua 

presença, solicitando o direito de resposa, mas, aguarda o retorno para esta oportunidade. 

O SR. PRESIDENTE informou ao Ver. Sérgio que já conversou sobre o assunto com o 

Tenente PM Dirceu – Comandante do Destacamento de Polícia Militar local, quando da 
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reunião realizada no Centro Pastoral (sobre os problemas de violência na frente das 

escolas), mas, comprometeu-se a oficiar ambos, no dia seguinte a esta sessão, 

considerando também que a reunião será de grande importância para sanar o problema 

relativo às drogas. Prosseguindo com a ordem de inscrição, concedeu a palavra ao VER. 

PAULO ROBERTO DE FARIA, reportando-se também à questão do transporte escolar, que 

envolveu o Vice-Prefeito Municipal, disse que as mães têm todo o direito de lutar pelos seus 

filhos, mas, acredita que o Prefeito Rafael tem prazo para disponibilizar o transporte, certo 

de que isso ocorrerá em tempo. Quanto ao Vice-Prefeito – Sr. Vanderlon, conhecendo-o, 

disse não acreditar que ele tenha dado a resposta divulgada àquela mãe, acreditando que 

nem ele e nem ninguém inteligente faria isso, esperando que os fatos sejam apurados com 

o direito de resposta, contudo, enfatizou que, do jeito em que se colocam os fatos, parece 

que “o cara é um monstro”. Reiterou não acreditar que as coisas ocorreram como se 

divulgam, porque o Sr. Vanderlon é uma pessoa que batalha para atender os interesses de 

muitas pessoas. Reportando-se à reunião realizada nesta tarde, enfatizou a importância do 

CAR – Cadastro Ambiental Rural, em parceria com a TNC, para outorga de água, proteção 

de mananciais, motivo pelo qual houve grande participação popular. Declarou que nunca foi 

favorecido ou beneficiado em nada, apenas trabalha para atender os interesses da 

população, sejam ou não seus eleitores. Declarou-se parceiro do Prefeito Rafael, formando 

um grupo com outros Vereadores e, embora possa ser considerado ingênuo politicamente, 

disse que está para aprender e que nunca percebeu situação de favorecimento a ninguém. 

Por fim, reiterou-se parceiro do Prefeito Rafael, certo de que, daqui alguns dias, as coisas 

melhorarão. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA disse que o município está tendo 

algum ganho, contudo, isso não é por acaso. Citou como exemplo a reunião, nesta data, 

sobre o CAR – Cadastro Ambiental Rural, a solução da passagem do Aterrado, da produção 

do carvão, além de pontes que vêm sendo reconstruídas, lembrando que é necessário 

prazo para “colocar uma casa em ordem” e todos sabem as dificuldades do Município. 

Reportando-se à reunião em que se discutiu as brigas em frente às unidades escolares, 

disse que espera resultados com as ações pertinentes a cada órgão, o que também virá de 

encontro com a proposta de reunião do Nobre Colega Sérgio. Enfatizou a necessidade de 

tirar a marca imposta à Polícia Militar, considerando que os Governantes aplicam pouco na 

Área de Segurança Pública e também pagam pouco aos profissionais, requerendo aos 

municípios assumirem o pagamento de um pró-labore, o que também vem gerando 

comentários de que a Polícia não age devido ao baixo valor desse pró-labore, se 

comparando aos valores pagos por outros municípios. Discordou de tais comentários, 

lembrando que ele próprio participou de muitas ações, no decorrer do seu mandato, desde 

reuniões diversas sobre segurança até as do próprio CONSEG – Conselho Municipal de 

Segurança, portanto, não pode dizer que os problemas atuais devem-se ao valor do pró-

labore. Reportando-se ao Rio Tietê, festejado nesta data (Dia do Rio Tietê), sugeriu que 

seja lançado ao Governo Federal e Estadual a proposta de devolver recurso para 

Salesópolis, a cada metro cúbido de água contaminada, propiciando à cidade manter a sua 

nascente, para atender todas as necessidades colocadas pelos Nobres Pares nesta sessão. 

Lembrou que o Rio Tietê nasce em Salesópolis, mas, morre logo na frente, portanto, falta 

conscientização da sua importância, por parte das autoridades do alto escalão do Estado, 

que devem valorizar mais esta cidade. Declarou que não é advogado de ninguém, mas, 

trabalhou, nesta Casa de Leis, com o Vice-Prefeito Vanderlon (o qual foi Vereador no 

período de 2005 a 2012),  proveniente da zona rural, que estudou e continua estudando, e 
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assim, diante da reportagem já comentada, lembrou que, no mês de abril, recebeu um 

documento da Secretaria Municipal de Educação porque, desde aquela época, já se 

discutia sobre o transporte escolar, contudo, justificava que, devido à problemas relativos à 

licitação do transporte, aquela comunidade seria atendida com a nova adequação no 

processo licitatório. Acrescentou que, conforme já disse o Nobre Colega Paulo Roberto, 

trata-se de lei, portanto, não há o que discutir, senão cumpri-la, entretanto, para atender as 

crianças menores, será necessário adaptar o transporte com bancos menores, entre outras 

adequações. Por fim, disse que conhece o Sr. Vanderlon e basta ver o trabalho que ele já 

realizou, pois, ninguém apaga um trabalho realizado,  registrado em ata e reconhecido. 

Lembrou ainda que, mesmo sendo jovem, “topou a parada” em que muitos já fugiram, 

assumindo em dupla com o Prefeito Rafael e juntos estão tentando resolver parte dos 

problemas deste município. Também declarou que não conhece a mãe em questão, embora 

reconheça que ela tem todo direito de lutar pelo transporte escolar do seu filho, contudo, 

reiterou a necessidade de discutir mais os problemas com a população, para que os erros 

sejam menores. Enfatizou que muitas demandas serão apresentadas e não serão atendidas 

por falta de orçamento, contudo, acredita que todos os Vereadores sabem como e o que 

pode ser realizado. Esclareceu que registrava o fato, porque, no futuro, poderão falar dele 

ou de outro companheiro desta Casa de Leis, expondo em rede social, sem considerar que 

uma pessoa realiza várias coisas boas e, se comete um erro, é exposto na mídia, enquanto 

as coisas boas não, são jogadas fora. Por fim, disse que esta cidade é pequena, todos se 

encontram e, embora saibam que nem tudo está bom e que é necessário melhorar muito,  

ninguém está dormindo, nem torcendo para que “quanto pior, melhor”, esperando que o 

próximo Prefeito assuma melhores condições do que o atual assumiu. Disse que cada 

pessoa tem sua forma de analisar os fatos, portanto, ninguém brinca com a cabeça da 

população, até porque acredita que acabou o tempo do coronelismo, em que se 

determinava em quem o empregado votaria. Registrou que, nesta cidade, é muito difícil 

surgirem lideranças, mas, há algumas pessoas, como a funcionária desta Casa de Leis, Sra. 

Elisabete que, está à frente da Associação Caminhando Juntos, com apoio dos demais 

membros, assim como, no passado, foi a sua mãe – Dona Elza que gerou muito trabalho 

neste município, com a distribuição de lã para as mulheres fazerem tricô, quando muitas 

mantiveram o alimento da família, como a sua própria mãe (do orador) começou a trabalhar 

neste ramo com aquela senhora. Acrescentou que agora a Sra. Janayna Souza (neta da 

Dona Elza) está à frente da ARES – Associação dos Recicladores de Salesópolis, atuando 

com materiais que todo mundo deixa de lado, merecendo, portanto, o reconhecimento de 

todos. Enfatizou ainda que a Sra. Janayna mostra sua força e dedicação, porque foi 

conhecer e buscar entender todo o processo, a fim de beneficiar-se e à várias famílias, bem 

como às famílias de todos os presentes nesta sessão,  que ajuda com o trabalho da 

reciclagem neste município. Também disse que ele esteve, apenas duas vezes, visitando a 

Cooperativa dos Recicladores, mas, todas as oportunidade que teve nesta Casa de Leis, 

aprovou os projetos benéficos aqueles recicladores, por reconhecer o quanto deve ser difícil 

liderar um trabalho que muitos rejeitam. Por fim, em nome da Sra. Janayna Souza, 

reconheceu o trabalho de todos os recicladores, certo de que o futuro mostrará que ela 

estava certa ao iniciar o trabalho com sua equipe, cujos resultados serão benéficos para 

ela, sua equipe,  para esta cidade e para a toda região. O VER. MÁRIO BARBOSA 

PINTO parabenizou o Sr. Luiz Bruno – Diretor Esportivo da Associação do Bairro Totozinho 

Cardoso, pela realização da Copa Montain Bike, que reuniu mais de setenta atletas. Em 
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seguida, referindo-se também ao Dia do Rio Tietê, comentou que Salesópolis foi matéria na 

mídia nacional, contando com transmissão na Rede Globo de Televisão, onde divulgaram 

que até a divisa deste município a água é potável, depois, já é poluída. Também foi 

divulgado que, há mais de vinte anos, o Governo gasta dinheiro com a despoluição do Rio 

Tietê e que, nesta data, os alunos de todas as escolas fizeram trabalho sobre o Rio Tietê. 

Declarou esperar que os  governantes olhem para esta cidade, reconhecendo a importância 

de Salesópolis na preservação de sua nascente e das águas que evitam seca igual a que o 

Estado está enfrentando atualmente. Falou que Salesóplis deveria ser mais divulgada na 

mídia, expondo o que seus moradores enfrentam e se privam para preservar a água e, em 

seguida, leu uma poesia alusiva, de autoria do poeta salesopolente, Sr. Luiz Pagano, 

solicitando seja exposta no Parque da Nascente do Rio Tietê. Terminada a leitura, o orador 

reiterou a necessidade de divulgar, na mídia, a importância deste rio, que corta todo Estado. 

Comentou que, em reunião realizada nesta data, sobre o CAR – Cadastro Ambiental Rural, 

foi comentado sobre um proprietário rural de Santa Catarina, que foi orientado a fazer 

alterações na sua propriedade, a fim de preservar as nascentes. Por fim, também registrou 

que os proprietários do município de Extrema/MG, recebem recursos para manter as 

nascentes, esperando que os Deputados que serão eleitos neste ano, defendam mais 

Salesópolis e também conquistem um incentivo financeiro para preservação das suas 

águas. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA registrou que, no mês de agosto, atendendo 

reclamações dos usuários do transporte coletivo da Empresa Júlio Simões e motoristas 

dessa empresa, encaminhou Ofício à EMTU – Empresa Metropolitana de Transportes 

Urbanos, solicitando a implantação de um ponto de parada de ônibus, em frente a “Entrada 

do Matura”, na Estrada Hisashi Kimoto, Distrito do Remédio. Comentou que, em resposta, a 

empresa oficiou que realizará estudo e, constantando a necessidade, informará a Prefeitura 

Municipal, portanto, dirigindo-se ao Sr. Prefeito Municipal e Administrador do Distrito, pediu 

para ficarem atentos. Prosseguindo, novamente, dirigiu-se ao Prefeito Rafael, solicitando 

ajuda ao jovem Paulo Augusto da Conceição, de dezenove anos, portador de necessidade 

especial, que necessita de fralda geriátrica, lenço umedecido e pomada para evitar 

assadura. Lembrou que, no ano de 2013, atendendo solicitação oficial da sua mãe, Dona 

Sônia, a Prefeitura Municipal colaborava com tais despesas, entretanto, neste ano, 

conforme despacho da Secretária Municipal de Finanças, não há dotação orçamentária, 

nem recursos para atende-los, mas, ainda assim, disse esperar que o caso seja melhor 

estudado. Registrou ainda que o Nobre Colega Sérgio já conseguiu uma cadeira de rodas 

adaptada para aquele jovem e, embora conte com a ajude também de todos os Vereadores, 

há necessidade de ajuda da Prefeitura Municipal para amenizar os custos daquela família. 

Em seguida, parabenizou o Cb PM André Candelária,  por sua formatura com os demais 

Monitores do PROERD – Programa Educacional de Resistência às Drogas e e Violência, 

desta Região. Ainda sobre a Polícia Militar, parabenizou os Cbs PM’s Sérgio e Martins pela 

apreensão de três menores infratores, que estavam furtando uma residência, o que 

comprova que a Polícia Militar está realizando um bom trabalho neste município. 

Acrescentou que a reunião solicitada pelo Nobre Colega Sérgio é muito importante e que 

também já solicitou ao Ten. PM Dirceu – Comandante do Destacamento local, fortalecer o 

policiamento na Praça da Matriz, esperando que todos os Nobres Pares participem da 

reunião, demonstrando que o objetivo de todos é melhorar a segurança neste município. 

Informou que, conforme já disse o Nobre Colega Claudinei, uma Emenda Parlamentar, de 

autoria do Deputado Estadual Estevão Galvão, foi perdida devido à inadimplência deste 
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município, mas, já foi resgatada e empenhada para ser liberada neste ano. Acrescentou 

ainda, que esteve conversando com a Secretária Municipal de Saúde, sobre esta emenda, 

no valor de cem mil reais, a qual lhe informou que já fez o pedido de duas ambulâncias, no 

valor de sessenta mil reais cada uma, cujo pagamento será complementado com vinte mil 

reais do próprio município. Relatou que um blog deste município,  exibiu fotos de um abrigo 

de cães, que funciona numa escola desativada, cuja reportagem divulgava um animal, sem 

orelha, doente. Falou que,  segundo a entidade do município  “Focinho Carente”, que cuida 

dos cães errantes, o autor do blog deveria usar sua mídia para fazer divulgação sobre 

doação de cães e solicitar ajuda para o trabalho que desenvolvem. Sugeriu inclusive, que o 

autor daquele blog se retrate com relação à matéria, na qual ainda acrescentou que a 

possível doença poderia contaminar os demais animais. O orador lembrou que os membros 

da mencionada entidade, recolhem os cães das ruas e os levam para tratamento no Setor 

Municipal de Zoonose, adquirindo com recursos próprios e doações,  todo medicamento 

necessário. Concluiu considerando injusto que uma pessoa,  que não ajuda, divulgue tal 

matéria, sem saber o que realmente está acontecendo, portanto, reiterou àquele que se diz 

jornalista, que se retrate. Referindo-se ao Vice-Prefeito – Sr. Vanderlon, o orador disse que, 

na qualidade de coordenador da campanha de um deputado, embora não seja verídico  e 

injustamente, ele tem oferecido serviço à pessoas da zona rural, acrescentando que tal 

oferta, para emprego na Prefeitura Municipal, foi feita, juntamente com o Secretário 

Municipal de Educação,  aos tios da sua esposa. Diante do fato, o orador registrou ao Sr. 

Vanderlon que não use o nome do Deputado, bem como meça suas palavras e, mais uma 

vez, dirigindo-se ao Sr. Prefeito Municipal, sugeriu-lhe designar seu Vice para algum cargo, 

pois, atualmente “está mandando em todos, sem ter função” e, assim, terá responsabilidade 

e assinará o que faz e fala. Ainda sobre o Vice-Prefeito Municipal, comentou que ele vem 

solicitando dados pessoais daqueles que estão lhe prestando serviços nesta campanha 

política, para um processo seletivo voltado para o Abrigo de Menores, previsto para a 

próxima semana, situação que verificará junto ao Fundo Social de Solidariedade. Lamentou 

tal fato, declarando-se certo de que o Deputado para o qual ele (Vanderlon) trabalha 

vencerá as eleições, portanto, não precisa usar de mentiras. Também declarou esperar que 

o povo acorde e, finalizando, disse que, se levar as pessoas para confirmar os fatos àquele 

Deputado, certamente, o Sr. Vanderlon perderá a coordenação da campanha. Não havendo 

mais oradores inscritos, passando a presidência ao Vice-Presidente, Ver. Sérgio dos 

Santos, o VER. FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA iniciou dizendo que 

administrar uma cidade com recursos é fácil, mas, com pouco dinheiro, aliado à muita 

dívida, é muito difícil. Declarou ter vivenciado esta experiência em sua família, no mandato 

em foi Vereador (2001 a 2004) e seu pai (Quico – Sr. Francisco Rodrigues Corrêa) foi 

Prefeito Municipal. Recordou que seu pai teve o mandato cassado e, após um tempo, 

retomou o cargo, enfatizando ainda que, embora os defeitos dele, e todos os têm, não deve 

nada a ninguém, nem fica trancado dentro de casa. Reconhecendo que uns Prefeitos 

acertam mais e outros menos, que uns conseguem a reeleição e outros não, disse que 

alguns não reeleitos preferem só “atirar pedras” e não enxergar as qualidades das pessoas 

e divulgá-las. Àqueles que perderam a eleição e pretendem retomar o cargo, o orador 

sugeriu trabalharem e mostrarem serviço, ao invés de incentivarem as pessoas a criticar 

Vereadores, Prefeito Municipal e sua equipe. Concordou com a necessidade de melhorias 

nas Secretarias Municipais, pois, considera que a melhor, atualmente, é a que tem à sua 

frente a Sra. Solange Wuo. Retomando sobre os críticos, falou que eles estão antecipando 
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as eleições municipais, que somente acontecerá em 2016, lembrando que, neste ano, a 

eleição será para eleger Presidente, Governadores, Deputados e Senadores. Falou que ele, 

mesmo perdendo eleição e ficando desempregado, nunca saiu falando mal de ninguém, 

nem pediu emprego a nenhum Prefeito Municipal, trabalhou em outros municípios e sempre 

ajudou as pessoas desta cidade, pois,  aprendeu a fazer o bem com seu pai. Declarou não 

ter comprado nenhum voto para vencer a eleição e enfatizou ainda, que a coisa mais fácil é 

falar mal de político, usando de fofocas, portanto, na condição de Presidente desta Casa de 

Leis, tenta ajudar a todos e minimizar os conflitos, pois, no futuro, podem não ocupar mais 

os cargos, mas, ainda estarão se encontrando nas ruas desta pequena cidade, expondo-se 

à situação de desconforto. Acrescentou que,  embora as divergências comuns e objetivos 

futuros, todos devem se unir pela melhoria da cidade, portanto,  não gosta de mentir e,  se 

tiver que falar com alguém, não envia recados e, apesar de ter inimigos, anda de cabeça 

erguida. Com relação ao Dia do Rio Tietê, motivo principal da elevação desta cidade à 

estância turística, enfatizou que, para sua real efetivação no turismo, será necessária muita 

melhoria. Disse que espera, um dia, comemorar este dia com mais orgulho, mas, 

atualmente, graças ao Rio Tietê, que deve fornecer água para São Paulo, Salesópolis está 

engessada e não recebe nenhuma compensação pela produção de água. Lembrou que a 

Lei Específica, alvo de luta junto aos Deputados Estaduais, quando aprovada, viabilizará a 

regularização dos loteamentos deste município e a compensação pela produção da água e 

que, quando isso realmente acontecer,  independente de Prefeito, esta cidade melhorará, 

entendendo que esta é a única solução para Salesópolis, que não há “varinha mágica” e 

que, sem dinheiro, nada se pode fazer. Esclareceu que, com a aprovação da Lei Específica, 

além da compensação pela água, também será  possível licenciar loteamentos e, 

consequentemente, a Prefeitura Municipal poderá cobrar IPTU. Acrescentou que, esta 

cidade, conta com muitas pessoas trabalhadoras, mas também pessoas com excelente 

poder aquisitivo e que nada ajudam, apenas criticam os Vereadores, a Administração 

Municipal e a Santa Casa local. Lembrou, contudo que, quando os funcionários desses se 

acidentam, são atendidos na Santa Casa local e que, muitas vezes, esses mesmos 

funcionários, ao serem dispensados, sem registro em carteira, pedem ajuda ao Fundo 

Social de Solidariedade ou aos próprios Vereadores. Por fim, disse que, na política, todos 

têm objetivos, mas, devem esperar o momento certo, pensando sempre na população 

carente e não governar apenas para um grupo. Retomando a presidência, o SR. 

PRESIDENTE informou aos Nobres Vereadores, que estava agendada para as onze horas, 

do próximo dia vinte e quatro, no Gabinete do Sr. Prefeito Municipal, uma reunião, com o 

Superintendente da Sabesp, quando seria discutida a renovação do contrato entre a 

Prefeitura Municipal e aquela empresa. 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 22 de Setembro de 2014. 

 

PRESIDENTE : 

 

1º SECRETÁRIO  :    

 

2º SECRETÁRIO  : 
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  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 

29 de Setembro de 2014.   

 

 


