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ATA DA 28ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 29 de Setembro de 2014 - 2º Período da 16ª Legislatura. Aos
vinte e nove dias do mês de Setembro do ano dois mil e quatorze, no edifício sede deste
Poder Legislativo, realizou-se a Vigésima Oitava 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: PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 003/14 (Concede Título de Cidadão Honorário do Município ao PADRE
ANTONIO CARLOS ALVES DE MENEZES e dá outras providências), de autoria do Ver.
Benedito Lélis Renó e demais Vereadores – desps.: Às Comissões de Justiça e Redação e
de Finanças e Orçamento; REQUERIMENTOS Nºs: 091 – Solicitando a Arquiteta Elizabeth
Correia, Diretora do Departamento de Apoio e Desenvolvimento das Estâncias para que
responda as questões e envie documentos que relaciona acerca do Sr. Jaime Calixto,
funcionário do DADE – Departamento de Apoio e Desenvolvimento das Estâncias, bem
como acerca de projetos e da aplicação de recursos advindos deste departamento, nos
exercício de 2012 a 2014; e 092/14 – Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Solicitando ao Sr.
Prefeito Municipal responder as questões e enviar documentos que relaciona acerca do Sr.
Jaime Calixto, funcionário do DADE – Departamento de Apoio e Desenvolvimento das
Estâncias, bem como acerca de projetos e da aplicação de recursos advindos deste
departamento, nos exercícios de 2012 a 2014, ambos do Ver. Benedito Lélis Renó – desps:
Aprovados, Encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 142 –
Tomar providências, pessoalmente, com relação à falta de medicamentos nos Postos de
Saúde da Área Central e do Distrito Nossa Senhora dos Remédios; 143 – Tomar
providências junto ao Setor Municipal de Trânsito, objetivando transformar em contramão,
no sentido bairro centro, o trecho da Rua 31 de Março, a partir da Rua Tenente Caiuby Dias
Nunes, ambas do Ver. Sérgio dos Santos – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente;
OFÍCIO Nº 020/14-MLI-11 da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo –
Sabesp, apresentando informações relevantes para a montagem e consecução das peças
orçamentárias do município e avaliação da sua gestão fiscal, relativa a 2014 e previstas
para 2015 – desp.: À Comissão de Finanças e Orçamento; COMUNICADO sobre a
liberação de recurso financeiro: do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome: no valor de R$ 3.541,72 para o IGD-BPF, de R$ 577,59 para o IGD-SUAS e de R$
6.000,00 para o PBF – todos competência 05/2014 – desp.: Arquive-se, Plenário ciente.
Terminada a leitura e antes de conceder a palavra aos nobres Edis inscritos, atendendo
requerimento do Ver. Paulo Arouca Sobreira, o SR. PRESIDENTE concedeu um minuto de
silêncio pelo passamento, no último sábado, dia vinte e sete de setembro, do Expedicionário
e Cidadão Honorário Salesopolense - 1º Tenente do Exército Brasileiro Sr. Orlando
Rodrigues de Camargo. Ato contínuo, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. Em
seguida, o VER. MÁRIO BARBOSA PINTO, reportando-se ao Requerimentos Nºs 91 e 92
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do Nobre Colega Lélis, disse que também esteve na reunião do COMTUR – Conselho
Municipal de Turismo, no dia vinte e quatro de setembro, no Espaço Cultural Dita Parente,
cuja pauta eram os projetos desenvolvidos pela Municipalidade, com recursos do DADE,
entre outros relativos às ações do turismo e organização do COMTUR, e esclareceu que
não fez questionamentos, durante a reunião, porque as fez antes de inicia-la, junto de seus
familiares, haja vista a possibilidade de desapropriação de área pertencente a eles, para
investimentos turísticos. Contudo, disse que o Sr. Jaime lhe respondeu que a reunião não
trataria deste assunto, motivo pelo qual apenas assistiu, sem fazer questionamentos.
Esclareceu que, no passado, outras áreas de propriedade da sua família foram
desapropriadas e algumas outras eles conseguiram impedir, como ocorreu na gestão do
então Prefeito Rubens Wuo, mas, diante da atual possibilidade de nova desapropriação,
procurou maiores explicações e o Prefeito Rafael disse que estava verificando recursos para
tal desapropriação e que, depois, exporia a situação à família. Disse que indenizações de
desapropriações antigas estão sendo recebidas apenas agora por herdeiros e, finalizando,
enfatizou que não deixou de analisar o projeto exposto naquela reunião, que é de interesse
do povo de Salesópolis. A VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS iniciou referindo-se ao
Projeto de Decreto Legislativo Nº 03, dizendo que o trabaho desenvolvido pelo Padre
Antonio, no Distrito dos Remédios, é de um líder comunitário e não apenas de um Padre,
portanto, declarou de antemão seu voto favorável. Em seguida, reportou-se à reunião do
DADE, justificando que não participou, mas, também quer saber se a pessoa em questão
(Sr. Jaime Calixto) tinha poderes, direitos, condições legais ou capacidade para apresentar
projeto tão importante ao município. Em seguida, referiu-se à Indicação Nº 142, do Nobre
Colega Sérgio, dizendo que a saúde é primordial, sendo assim, acrescentou que um
Prefeito e Vice que não atendem a quesitos básicos para o ser humano, não são dignos de
respeito. Registrou que, do seu próprio respeito, há meses, eles já não são mais dignos,
muito embora ela e muitos outros acreditaram na dupla, elegendo-os com mais de cinco mil
votos. Acrescentou que a população quer tão pouco e, geralmente, os que mais precisam,
os mais carentes, também têm orgulho e somente pedem porque realmente não têm
condições, mas, dependem de remédios básicos como Doril e AAS. Falou ainda que, muito
embora a falta de tais medicamentos, a campanha política dos candidatos apoiados pelo
Prefeito e Vice-Prefeito é rica, tanto que, segundo informações, pagaram doze mil reais para
o carro de som da campanha. Declarou não ter nada contra aqueles candidatos, apenas
quer cuidados com a população que acreditou nos que foram eleitos. Explicou que sua
braveza, indignação e nervosismo ao usar a tribuna, são reflexos do que vê e ouve nas
ruas, porque não é contra e não tem o objetivo de destruir ninguém, mas, é a favor da
população de Salesópolis, e basta que todos trabalhem pela população. Falou que o político
tem que estar com o povo e fazer por ele, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal que atenda a
Indicação do Nobre Colega Sérgio, que é de todos os Vereadores, porque a saúde da
população não está bem e precisa de mudanças. Por fim, disse ao Prefeito Rafael, que já
assumiu o cargo e deve parar de usar a falta de dinheiro como desculpa, pois, tanto ele
quanto o Vice-Prefeito foram eleitos porque se acreditava que ambos fossem capazes de
driblar as dificuldades para atender o povo, entretanto, há muito, ela mesma tem dito que se
arrependeu do apoio que lhes deu. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS iniciou agradecendo o
apoio da Nobre Colega à sua Indicação Nº 142, acrescentando que está pedindo
providências ao Sr. Prefeito Municipal porque entende que não adianta mais falar com a
Secretária Municipal de Saúde. Considerou injusto que uma pessoa precise do Posto de
Saúde e este não o atenda por falta de gases e outros materiais básicos a um curativo.
Lembrou de uma senhora, moradora do Bairro Fartura, cujo filho deficiente precisa de apoio
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do Poder Público com fraldas e outros materiais, a qual teve que solicitar intercessão da
Justiça para conseguir o atendimento na Área de Saúde. Enfatizou ainda que todos aqueles
que procuram o Posto de Saúde e a Santa Casa local o fazem por necessidade, motivo pelo
qual sugeriu ao Prefeito Rafael, que sempre usa a falta de dinheiro como justificativa, que
dispense, ao menos, cinquenta por cento dos ocupantes de cargos de confiança que não
trabalham, citando a Veterinária que apenas passa pelo serviço. Em aparte, o Ver. Cristian
Luiz Candelária disse que vem defendendo o corte de funcionários comissionados, assim
como tem defendido a devolução da casa alugada da Sra. Amélia Torraga, onde deveria
funcionar o CAPS – Centro de Atenção Psicossocial. Esclareceu que, segundo informações
da própria Secretária Municipal de Saúde, referido centro não funcionará e, mesmo assim,
deslocaram o Psicólogo André, do Ambulatório, para aquele local, com o objetivo de fingir
que há atendimento, mas, entende que deveriam parar com isso. Retomando, o Orador
disse que a Justiça deveria tomar providências, mas, ao invés disso, arquivou o caso
denunciado por um Nobre Colega Vereador e, enquanto deveria agir em favor da
população, entendeu que o Prefeito Municipal está certo, concedendo ao Vereador
interessado um prazo de dez dias para recorrer. Ato contínuo, justificou oralmente sua
Indicação Nº 143, esclarecendo que alguns carros não conseguem subir a rua e voltam de
marcha a ré, expondo tanto os veículos quanto os pedestres a risco de acidentes. Em
aparte, o Ver. Edney Campos dos Santos disse que já solicitou a proibição do trânsito de
veículos carregados nessa mesma rua, com o objetivo de evitar acidentes. Retomando, o
Orador finalizou explicando que, em seu pedido, também incluiu veículos leves, pois, soube
que destes também já tiveram que voltar de marcha a ré por não conseguir subir a rua. O
VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ registrou a presença de representantes do Bairro Bragança
e do Dr. Eden Wuo, ex-Assessor Jurídico desta Casa de Leis, saudando também os demais
presentes nesta sessão. Em seguida, agradeceu o apoio de todos os Vereadores ao Projeto
de Decreto Legislativo Nº 003/14, ressaltando que o apresentou porque o Padre Antonio
vem fazendo um grande bem para toda a comunidade, inclusive, atendendo as pessoas
individualmente, como um Psicólogo, ouvindo seus clamores e dando-lhes conselhos. Falou
que esteve conversando com a Nobre Colega Sandra, que está sempre presente no Distrito
dos Remédios e que lhe relatou os fatos que o inspiraram a propor este título. Dirigindo-se
ao Sr. Presidente, declarou estar certo de que será grande o evento em que o título será
entregue no Distrito dos Remédios. Ato contínuo, lembrou que a Nobre Colega Sandra,
embora tenha apoiado e defendido a eleição do atual Prefeito Municipal, devido as traições
e golpes políticos, acordou rápido, antes que fosse injustiçada nesta Casa de Leis. Disse
que assim também percebe, tanto pela Indicação Nº 143 apresentada pelo Nobre Colega
Sérgio, quanto pelo apoio do Nobre Colega Edney a ela, este último que é da base do
Prefeito Rafael, pois, ambos demonstraram, em suas manifestações, que os Vereadores
não têm o respeito que merecem do Poder Executivo. Justificando oralmente seus
Requerimentos Nº 91 e 92, disse que percebeu “a palhaçada armada naquela reunião”,
inicialmente, porque sequer foi discutida a primeira parte do projeto, a mesma que os
Vereadores já consideraram absurda e vergonhosa, pela hipótese de colocar elevador no
Portal Artístico da cidade. Relatou ainda que os Vereadores foram apresentados ao Sr.
Jaime Calixto como se esse fosse um representante do DADE, no entanto, tudo parecia
armação, com intenção de enganar. E continuou dizendo, depois, ainda solicitaram a todos
que se calassem, a fim de se restringirem apenas ao assunto definido, além de
cronometrarem o tempo da reunião. O orador declarou entender que tais medidas
demonstraram que eles estavam com medo dos Vereadores descobrirem as irregularidades
existentes no projeto, e que tinham apenas a intenção de dizer que apresentaram o projeto
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ao COMTUR e que queriam evitar discussões sobre desapropriações, bem como expor que
referida verba não pode ser investida em área que não seja pública. Disse ainda que, com
tais proposições, quer saber a verdade, ou seja, se aquele senhor realmente representa o
DADE ou se veio para enganar a comunidade e os Vereadores. Relatou que a família do
Nobre Colega Mário questionou-o sobre a desapropriação, contudo, também estiveram na
reunião Arquitetos e Engenheiros que consideraram a necessidade de melhorias no projeto,
para evitar que, após o término da obra, sejam necessárias demolições. Por fim, disse que
acompanhará todo o projeto e, se necessário, até mesmo impedirá a obra, a fim de evitar
incompetências no uso do dinheiro público, tal qual as obras malfeitas que já apresentaram
problemas e foram questionadas pelo Nobre Colega Sérgio. Não havendo mais oradores
inscritos, nem 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. A VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE registrou que, desde
o dia vinte e dois, iniciaram as comemorações do Projeto Tietê Vivo, implantado em 2004
pelo Padre Palmiro Carlos Paes, da Arquidiocese de São Paulo, no objetivo de expressar a
fé e devoção popular à Nossa Senhora de Aparecida, Padroeira do Brasil, com a
peregrinação da sua imagem pelas águas do Rio Tietê. Acrescentou que, quando da Missa
de Despedida da Nossa Senhora, na última quinta-feira, o Padre registrou a importância da
população ter orgulho do Rio Tietê, pois, logo na cidade vizinha, seu leito é tomado de lixo.
Aproveitou para sugerir a elaboração de um projeto para o Rio Paraitinga, que corta esta
cidade, pois, logo após a chuva da semana anterior a esta sessão, viu, na ponte próxima ao
Jardim Nídia, o acúmulo de lixo e até uma cadeira, que impedia o escoamento da água,
enfatizando que esse rio já está morrendo em Salesópolis. Declarou esperar que os órgãos
responsáveis tomem medidas, elaborem projetos e conscientizem as pessoas sobre a
importância de cuidar dos córregos que deságuam no Rio Paraitinga. Considerou
vergonhosa a quantidade de lixo jogado no córrego que passa próximo à sua residência,
fato que comprova a necessidade de todos se unirem em prol da natureza. Em seguida,
reportou-se a 1ª Mostra Educacional, realizada pela Prefeitura Municipal, em parceria entre
as Escolas Municipais, a ARES – Associação dos Recicladores de Salesópolis e o Artista
Plástico Vitor Wuo, na Praça da Matriz, no último dia vinte e seis. Declarou-se certa de
que, todos os que prestigiaram o evento sentiram orgulho desta cidade, relatando que seus
alunos, da Oficina Terapêutica, a questionaram quando haverá outro evento igual, para
mostrarem o que fazem. Disse que esta foi uma demonstração da alegria de todos em
participar daquele evento, o que a incentivou escrever uma mensagem elogiosa e
parabenizando o evento, seus organizadores, pais e alunos, lendo-a integralmente.
Terminada a leitura, finalizou acrescentando que, naquele evento, pode testemunhar a garra
e dedicação de todos na realização do evento, o que demonstra o resgate da qualidade na
área de educação nesta cidade, esperando novas oportunidades iguais para expor o
trabalho, bem como seja dado prosseguimento deste nos próximos anos. O VER. CRISTIAN
LUIZ CANDELÁRIA registrou a presença e cumprimentou o Administrador do Distrito dos
Remédios – Sr. Paulo César Monteiro, e demais presentes. Ato contínuo, reportou-se a uma
ocorrência policial de êxito que, após denúncias, há mais de dois meses, vinha se
investigando um indivíduo que, no dias de “Feira de Quinta de Mês”, aliciava menores e as
conduzia para sua chácara, no Bairro dos Mirandas, realizando atos libidinosos e de
pedofilia. Acrescentou que o Sargento PM Martins e Cabo PM Sérgio, fizeram buscas na
residência, flagrando uma criança de nove anos, bem como apreenderam diversos materiais
pornográficos, vídeos produzidos por ele com crianças deste município, além de quatro
armas de fogo. O orador parabenizou e agradeceu os mencionados Policiais Militares,
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registrando que a viatura policial circula para realizar o policiamento preventivo, ostensivo e
com todo tirocínio policial para prender e deter indivíduos que cometem crimes,
principalmente com crianças. Esclareceu que, incansavelmente, parabeniza referidos
Policiais, que conduziram o indivíduo à Delegacia de Polícia Civil local, onde foi registrado
Boletim de Ocorrência por posse ilegal de arma de fogo e instaurado inquérito para
investigação acerca das denúncias de pedofilia. Contudo, registrou que a fiança arbitrada,
no valor de quatro mil reais, foi paga pela família, garantindo a liberação do acusado no
mesmo dia. O orador lamentou a legislação brasileira que, se realmente punisse o bandido,
diante da sua apreensão e de todo material recolhido em sua residência, em especial, o
vídeo, nesta data, ele estaria preso. Prosseguindo, referiu-se ao Ofício Nº 528/14
encaminhado pelo Poder Executivo, solicitando dilação de prazo para responder seu
Requerimento Nº 80, acerca do radar eletrônico desta cidade, ressaltando que cobrará o
retorno conforme prazo disposto na Lei Orgânica. Lembrou que, em 2013, já solicitou
informações sobre o radar eletrônico, por entender que referido equipamento, embora
transferido de lugar, é mais prejudicial do que benéfico ao município. Acrescentou que, no
local em que referido equipamento estava instalado anteriormente, foi implantada uma
lombada, entendendo, portanto, que no local atual, poderia ser tomada a mesma medida,
cujo custo seria menor para o município. Por fim, declarou entender que este era mais um
gasto que poderia ser evitado, ressaltando que, se a intenção do radar é garantir segurança
e não lucro, a lombada atenderia o objetivo de segurança e economia. O VER. MÁRIO
BARBOSA PINTO comentou que, na útlima sexta-feira, participou das comemorações do
“Aniversariante do Dia” no CCI – Centro de Convivência do Idoso quando foi gravada uma
entrevista ao Jornal do Povão, em que os idosos solicitaram maior atenção do Poder
Público. Disse que os frequentadores daquele Centro reclamaram melhores atividades,
envolvendo saúde e prevenção de doenças, entre outras. Também questionaram quando
serão repostos os vários equipamentos levados em assalto, ocorrido no ano passado,
incluindo televisão e aparelho de som. Reivindicaram ainda o transporte para levá-los até
aquele local, ao menos, três vezes por semana, pois, muitos já passaram dos oitenta anos
de idade. Diante das inúmeras reivindicações, o orador sugeriu o agendamento de uma
reunão com o Prefeito Rafael e o Secretário Municipal de Assistência Social, a fim de
reivindicarem pessoalmente, considerando que o número de idosos é crescente e muitos
estão isolados em casa, por falta de condições para participar das atividades desenvolvidas
no CCI. Registrou que os idosos também estão solicitando a instalação de vários
computadores novos, ainda desativados, pois, muitos já sabem utilizá-los, assim como
também solicitaram a programação de passeios turísticos nesta cidade. Lembrou que, estão
sendo realizadas palestras para os idosos, no Centro Cultural Dita Parente, mas, eles
queriam que fossem realizadas no CCI. Reportando-se à situação da Praça da Matriz, o
orador comentou que, no final de semana, o local contava com muitas crianças, entre treze
e quatorze anos de idade, fumando, aliado ao som alto durante toda a noite. Dirigindo-se ao
Sr. Presidente, lembrou-lhe que já foi solicitado, em sessões anteriores, medidas para
conter o crescimento do número de jovens envolvidos com drogas, e que, atualmente, não
são mais apenas do Bairro Fartura, mas, provenientes de todos os bairros, requerendo,
portanto, maior atenção. Por fim, registrou seus pêsames à família do Expedicionário
Salesopolenese e Cidadão Honorário – Sr. Orlando Rodrigues de Camargo, último Pracinha
vivo dos vinte desta cidade, portanto, uma grande perda de mais este herói que levou o
nome de Salesópolis para outro País, em defesa da Bandeira Brasileira. O VER. PAULO
ROBERTO DE FARIA registrou o evento, no Bairro Bragança, para entrega de certificados
às vinte e quatro formandas do Curso de Culinária, realizado em parceria entre a
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Associação Caminhando Juntos e a Prefeitura Municipal. Disse que, na oportunidade, o Sr.
Prefeito Municipal se propôs a ceder um espaço àquelas que quisessem expor seus
produtos na feira mensal que se realiza no Distrito do Remédio. Em seguida, também
registrou o Batizado de Capoeira, realizado no Distrito dos Remédios, no último sábado,
agradecendo o “Beto Baraúna” e o “Mestre Rosa”, bem como todos os que colaboram e
propiciam as aulas de capoeira àquela comunidade. Prosseguindo, em nome da Nobre
Colega Deise, parabenizou todos os organizadores e participantes da 1ª Mostra de
Educacional, considerando o evento maravilhoso. Acrescentou ainda que, pela qualidade
dos trabalhos apresentados e pela organização, pode imaginar o esforço dispendido.
Declarou esperar que este evento se repita no próximo ano, contudo, sugeriu que se realize
em final de semana, propiciando maior participação dos pais e de toda comunidade.
Agradeceu o Sr. Márcio – Jornal do Povão, pelo registro e divulgação do evento e,
finalizando, parabenizou o baile realizado em prol da Santa Casa de Misericordia Frederico
Ozanan. A VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS iniciou apresentando suas condolências à
família do Pracinha Salesopolense, Sr. Orlando Rodrigues de Camargo e disse recordar-se
de que, na última Sessão Solene Comemorativa ao Dia do Pracinha Salesopolense, a
funcionária desta Casa de Leis, Sra. Elisabete, lhe disse que o Sr. Orlando estava muito mal
e que não acreditava que ele viria no próximo evento. Enfatizou que é sempre gratificante
poder participar de eventos em homenagem à pessoas guerreiras, de famílias descentes e
honestas, declarando-se orgulhosa por ele ser de uma família de Salesópolis, pedindo a
Deus que os conforte. Reportando-se à 1ª Mostra Educacional, falou que diante de eventos
deste porte, constata-se quanto o povo de Salesópolis é guerreiro, especialmente,
funcionários, diretores e professores que, apesar da falta de merenda e de papel higiênico,
ao serem solicitados, realizam e não decepcionam, porém, não contam com representantes
guerreiros no Poder Executivo. Lembrou que, quando passou no Vestibulinho da ETEC –
Escola Técnica Presidente Vargas, de Mogi das Cruzes, se apresentou na unidade mogiana
sem a camiseta do uniforme e, ao justificar a falta dela, a inspetora de alunos lhe disse que
os melhores daquela escola eram de Salesópolis, assim como uma professora repetiu o
mesmo elogiou, quando da apresentação entre os alunos na classe. Enfatizou que isto
demonstra que Salesópolis é muito bem representada em várias áreas profissionais,
faltando apenas ter representantes à altura. Acrescentou que, o povo de Salesópolis é tão
guerreiro que seus atuais representantes, não estão à altura, diante de tamanha grandeza e
força. Parabenizou a nobre Colega Deise, declarando ter trabalhado como inspetora de
aluno e reconhece o quanto é difícil realizar com poucos recursos, reiterando que deu certo
porque todos são guerreiros, e os pais e professores não medem esforços para colaborar.
Registrou seu recado ao Prefeito e Vice-Prefeito, sugerindo-lhes “embarcar na do povo”
para aprenderem e tornarem-se guerreiros também, regaçarem as mangas e trabalharem,
porque é somente isto que se espera deles. Ressaltou que, embora no século XXI, em que
todos estão em pleno estado democrático de direito, o Poder Executivo local aceita apenas
a publicação das matérias que lhes são favoráveis na imprensa e, quando esta publica a
verdade, começam-na. Relatou que o jornalista, do Jornal do Povão, lhe telefonou
contando que foi ameaçado a excluir matéria publicada. A oradora lembrou que este mesmo
jornal, já publicou matéria falando mal dela, com inverdades, contudo, não o processou por
reconhecer a liberdade de manifestação. Lembrou ainda que todos se conhecem nesta
cidade, portanto, é fácil saber se as matérias publicadas em blogs ou jornais são
verdadeiras, mas, também lembrou que, na época da Ditadura Militar, o maior Ato
Institucional foi feito para barrar a imprensa. Disse que também já tentaram lhe barrar sob
ameaças, para que não falasse nesta Casa de Leis. Tal medida a fez questionar se nesta
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cidade está ocorrendo uma ditadura velada, camuflada, pois, além de tudo de ruim que
também já vem acontecendo, ainda querem calar a imprensa. Aos brados, disse que não
questionou aquela matéria a seu respeito porque a liberdade de manifestação é direito
constitucional e que, se proibida, favorecerá o retorno da ditadura e perderá todos esforços
pelas conquistas já feitas. Lembrou ainda que o Vice-Prefeito Municipal – Sr. Vanderlon
Oliveira Gomes, ameaçou processar uma mãe de família que reclamou o transporte escolar
para seus filhos, questionando como pode processar um cidadão. Declarou entender que a
ideia dele foi ameçar para que as demais mães permaneçam quietas, deixando seu grupo
fazer o que quiser, beneficiando-se enquanto a “população que se dane”. Ressaltou que não
há como saber se o Vice-Prefeito ou aquela mãe está mentindo, mas, no estado
democrático de direito, afirmou a oradora, enquanto representante do povo, ficará do lado
da mãe, cabendo àquele agente político provar que não fez o que ela falou, pois ele tem nas
costas a responsabilidade, enquanto essa mãe é simples e não é dona de blog nem de
jornal. Disse que se alguém tem que ser processado é o Vice-Prefeito, assim engrossará a
lista de quase quarenta processos do Prefeito Rafael. Falou que conversa com muitas
pessoas e percebe que o povo não é bobo, está esperto e consciente dos seus direitos e,
finalizou, ainda aos brados, dizendo que o Prefeito e Vice-Prefeito têm que tomar vergonha
na cara. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS também manifestou pesares à família do
Expedicionário Salesopolense Orlando Rodrigues de Camargo, lembrando que os Pracinhas
representaram o Brasil na Itália, portanto, não devem ser esquecidos. Dirigindo-se ao Sr.
Presidente, solicitou-lhe realizar, ao menos uma sessão solene por ano, para homenageálos, lembrando que representaram esta cidade na II Guerra Mundial. Registrou também
seus agradecimentos à Banda do Exército Brasileiro e Pelotão de Guarda de Honra (12ª
Brigada de Infantaria Leve Aeromóvel de Caçapava/SP) que realizaram as cerimônias
fúnebres. Parabenizou ainda as funcionárias desta Casa de Leis, pela organização do
cerimonial oficial, com a presença do Exército, em reconhecimento aos Heróis
Salesopolenses. Em seguida, agradeceu o Sr. Presidente por ter agendado a reunião com o
Delegado de Polícia Civil local, para o próximo dia quatorze de outubro, juntamente com
representantes da Polícia Militar (para discutir medidas relativas aos problemas que vêm
ocorrendo na Praça da Matriz). Reportando-se à questão das drogas, disse reconhecer que
a Polícia Militar não está de braços cruzados, declarando que os encontra fazendo revistas
diversas. Novamente, dirigindo-se ao Sr. Presidente, sugeriu-lhe estudar junto aos demais
Nobres Pares, a possibilidade de homenagear os Policiais Militares, na última sessão do
ano, incentivando todos, inclusive os que são de fora desta cidade, a gostarem de trabalhar
em Salesópolis, pois, batalham pelas famílias salesopolenses e merecem reconhecimento.
Ressaltou que é muito triste um pai ver seu filho envolvido com drogas e, em seguida,
lembrou do relato feito pelo Nobre Colega Cristian, envolvendo um morador do Bairro dos
Mirandas com uma criança de nove anos. Lamentou a ocorrência enfatizando que as
crianças são o futuro da cidade, embora que muitas estejam se perdendo nas drogas.
Reiterou a necessidade de homenagear os Policiais que alcançaram êxito nas mencionadas
ocorrências, assim como o Policial André Candelária, responsável pelo PROERD –
Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, nesta cidade. Por fim,
elogiou a Secretaria de Educação pela realização da 1ª Mostra Educacional e, em nome da
Nobre Colega Deise, parabenizou todos os envolvidos, declarando-se feliz por poder
parabenizar as coisas boas que vêm ocorrendo. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ iniciou
dizendo que não gosta de usar a tribuna após a Nobre Colega Sandra, porque ela
consegue, com seus conhecimentos jurídicos, expor a situação de maneira verdadeira.
Referindo-se à matéria publicada pelo “Jornal do Povão”, disse que o Vice-Prefeito – Sr.
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Vanderlon Oliveira Gomes, não deveria pedir retratação àquele jornal, mas a ele (orador)
porque foi publicada a sua manifestação em tribuna nesta Casa de Leis. Esclareceu que foi
publicado um acontecimento, portanto, confirma e repete tudo o que disse ao jornal,
reiterando que, se ele quiser retratação, lhe envie ofício. Declarou respeitar a opinião dos
Nobres Pares com relação à 1ª Mostra Educacional, onde não esteve presente, pois é
representado por sua esposa atuante na área. Cumprimentou as Coordenadoras, Diretoras
e Vices, Professores, pais e alunos por entender que foram eles que fizeram o evento
acontecer. Falou que os seus superiores têm interesses políticos e estavam no evento
somente para se aparecer, já que não cuidam nem do transporte, nem de alimentação
escolar dos alunos, deixando faltar papel higiênico e demais materiais de limpeza porque
não têm o “know-how” dos professores. Comentou que, nesta data, ouviu o Sr. Marcelino –
Secretário Municipal de Assistência Social, falando muito bem sobre o idoso, demonstrando
que têm técnica e capacidade para mentir “na frente da televisão”. O orador citou, como
exemplo, a história do Sr. Adhemir, membro da base do Prefeito Rafael, publicada no Jornal
do Povão, reclamando a falta de atenção ao CCI – Centro de Convivência do Idoso, pois,
desde que assumiu a presidência daquele centro, vem solicitando o transporte para levar os
idosos àquele centro e ainda não conseguiu. Comentou que, muitos objetos e cabos de fios
roubados do CCI foram recuperados, encontrados em uma casa do Bairro Bracaiá,
portanto, questionou o que a Prefeitura Municipal está fazendo. Enfatizou que os fatos
demonstram que a atual Administração Municipal não cuida de nada, nem da educação, do
idoso ou da saúde. Referindo-se ao evento realizado para os idosos, disse que apenas
quatro pessoas assinaram, por falta de incentivo ao grupo já formado, o qual certamente
teria motivado outras pessoas a também participarem. Concluiu que tal situação demonstra
que querem (a Administração Municipal) fazer as coisas de forma artificial porque têm medo
do povo se organizar e descobrir a incapacidade que eles têm de governar. Reportando-se
ao Setor de Zoonose, disse que há funcionários reclamando da Sra. Mariana (Veterinária –
Diretora de Saúde), inclusive sobre assédio moral por parte dela, citando fatos de
desrespeito e perseguição aos funcionários. Citou como exemplo a perseguição à Sra.
Maria do Prado (Enfermeira Padrão), a qual considera excelente funcionária, pois, a
conhece de gestões anteriores, muito embora, como lembrou a Nobre Colega Sandra, o
cidadão tem direitos e enfatizou que aquela funcionária (Veterinária) deveria mostrar mais
trabalho e deixar de perseguir os funcionários. Reportando-se ao passamento do
Expedicionário e Cidadão Honorário Salesopolense – Sr. Orlando Rodrigues de Camargo,
enfatizou a importância dos discursos que seu filho – Orlando Rodrigues de Camargo Filho,
também Cidadão Honorário deste município, tem proferido anualmente, quando da
Comemoração ao Dia do Pracinha, dirigindo-se aos jovens que prestam o compromisso à
Bandeira, sempre dando exemplo de vida a todos. Prosseguindo e dirigindo-se ao Sr.
Presidente, o orador enfatizou a importância de manter a tradição da mencionada
comemoração, sugerindo que o filho do Sr. Orlando passe a representar os vinte Pracinhas
Salesopolenses já falecidos. Quanto à Praça da Matriz, lembrou que foi investido alto valor
nas câmeras de monitoramento que ainda não funcionam, mas que solucionariam grande
parte deles. Registrou que o Sr. Presidente, diante da atual situação, convocará o Delegado
de Polícia Civil para reunião nesta Casa de Leis, contudo, disse que será necessário trazer
também os comerciantes para uma sessão, a fim de estudarem uma proposta da Lei Seca,
acreditando que ela será a solução desta situação, pois, em geral, quando “mexe no bolso”
as coisas são resolvidas. Reconheceu que os comerciantes sofrerão com esta decisão,
mas, acredita seja esta a única solução, sugerindo também avaliar os alvarás fornecidos
pela Prefeitura Municipal. Disse ainda que, mesmo que esta Casa de Leis não aprove a Lei
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Seca, entende que será necessário discutir o problema, responsabilizando cada
comerciante, cujo comércio envolva copos, garrafas, por onde circula droga, entendendo
que cada um deve ter seu segurança e ajudar na solução dos problemas. Por fim,
retomando sobre as cerimônias fúnebres ao Pracinha Salesopolense, cumprimentou o Sr.
Presidente pela competência e eficiência das funcionárias em baixar, com celeridade, o
Decreto de Luto Oficial, ressaltando que o Poder Executivo não fez o mesmo, tanto que o
Secretário de Administração chegou no local somente após o sepultamento. Por fim, o
orador destacou como grande marca do velório, o agradecimento da família a todos os
Vereadores que estavam no local, simplesmente cumprindo seu papel. O VER. PAULO
AROUCA SOBREIRA iniciou dizendo que, segundo a Medicina Chinesa, “os olhos são a
janela da alma”, haja vista que, antes mesmo de se executar um bom serviço, os olhos se
tornam radiantes, portanto, em nome da Nobre Colega Deise, parabenizou todos os agentes
da Educação, Secretário Municipal, Diretores Escolares e Professores, além do pessoal de
apoio da Secretaria de Obras, aos quais agradeceu em nome do Sr. Antonildes, pela
realização da 1ª Mostra Educacional. Declarou que, tal qual a Nobre Colega, também
espera seja o primeiro e não último evento deste porte, a fim de viabilizar a participação e
acompanhamento das famílias às atividades dos seus filhos. Ato contínuo, falou que não se
pode ofuscar o brilho de qualquer evento, usando de descontentamentos pessoais e
político-partidários, cujas desavenças devem ser resolvidas à parte. Falou que alguns
problemas surgem na primavera, como várias doenças contagiosas, portanto, os que
querem ajudar o município, devem trabalhar na busca de soluções e, embora a crítica seja
também uma forma de ajuda, deve ser apresentada de forma construtiva, com o objetivo de
resolver e não de criar mais problemas sem apresentar as devidas sugestões para
solucioná-los, enfatizando que é fácil falar, mas, é difícil realizar. Como exemplo, citou a
questão do policiamento que, embora tenha méritos, também há desméritos em outras
ações, assim como ocorre na área educacional e de saúde. Lembrou que os Vereadores
são políticos e devem usar desta condição para buscar resultados e, se não fizerem política,
não estarão cumprindo o fim para o qual foram eleitos. Lembrou que o resultado a que se
deve buscar não é pessoal, mas, coletivo, tanto que são formadas coligações partidárias
para as eleições. Disse que não participa de ações que objetivem ofuscar o trabalho feito
por qualquer profissional, muito embora reconheça que alguns estejam devedores de
competência, mas, por outro lado, são credores de vontade e atitude, bastando-lhes apoio e
mais recursos. Lembrou que, há muito, vem falando que este município precisa de pessoal
especializado na elaboração de projetos para captar recursos necessários a
complementação do orçamento municipal miserável e que sofre inúmeros impedimentos
ambientais. Citou como exemplo a compensação de água que, se for conquistada, será
calculada sobre o número de habitantes e não sobre o volume de água fornecida, limitações
que os Vereadores devem lutar junto aos Deputados, objetivando revisão para melhoria na
condição. Reportando-se ao passamento do Pracinha Orlando Rodrigues de Camargo,
lembrou que os eventos realizados em comemoração aos Combatentes Salesopolenses,
sempre trouxeram grande alegria e foram realizados com capacidade e empenho por esta
Casa de Leis. Enfatizou que todas as homenagens são insuficientes para aqueles que
enfrentaram a luta além mar, em defesa deste País e, embora o pelotão nacional tenha sido
muito grande, os vinte salesopolenses foram suficientes para conquistar os corações de
todos. Não havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE leu o Ofício SMAS Nº
316/14, da Secretaria Municipal de Assistência Social, protocolado na tarde desta sessão,
convidando esta Casa de Leis, para a I Semana Municipal do Idoso, no período de 29 de
setembro a 03 de outubro, em comemoração ao Dia Internacional do Idoso, cujas palestras
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e atividades socioeducativas serão realizadas, a partir das quatorze horas, no Espaço
Cultural Dita Parente, tratando sempre de temas como saúde e bem estar, alimentação
adequada, atividade física, entre outros assuntos que visam proporcionar o envelhecimento
de forma saudável à população. Também informou que haverá aulas abertas de tai chi
chuan, artesanato e dança, as quais já são oferecidas no CCI - Centro de Convivência do
Idoso, à população com idade superior a sessenta anos. Registrou também o convite dos
familiares do Expedicionário e Cidadão Honorário Salesopolense, Sr. Orlando Rodrigues de
Camargo, para a Missa de Sétimo Dia, na Igreja Matriz desta cidade, no próximo sábado, às
dezenove horas e trinta minutos 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 29 de Setembro de 2014.
PRESIDENTE

:
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