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ATA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 18 de Fevereiro de 2013 - 1º Período da 16ª Legislatura. Aos
dezoito dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e treze, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Segunda 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. Sérgio dos
Santos requereu a dispensa da leitura, requerimento este que, submetido ao Plenário, foi
aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente submeteu a ata à discussão e
votação, sendo a mesma também aprovada por unanimidade, sem preceder manifestação.
Prosseguindo, solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura das matérias do
EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus respectivos despachos: PROJETO DE
LEI Nº 002/13 (Dispõe sobre o assédio moral no âmbito da Administração Pública Municipal
direta, indireta e Fundações Públicas e dá outras providências), de autoria do Ver. Benedito
Lélis Renó – desp.: Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento;
PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO Nºs: 001/13 – (Concede Título de Cidadão
Honorário do Município ao Sr. Takundo Kusakabe, e dá outras providências); e 002/13 –
(Concede Título de Cidadão Honorário do Município ao Sr. Angelino Rodrigues, e dá outras
providências), ambos de autoria do Ver. Benedito Lélis Renó e outros Vereadores – desps.:
Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento; REQUERIMENTO
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 012 – Prestar a informações e enviar os
documentos comprobatórios conforme abaixo, acerca dos recursos arrecadados com a
tradicional “Feira de Quinta de Mês”: 1) Os recursos foram repassados para o COMTUR
desde quando, mês, ano e valor, 2) Tais recursos ainda estão sendo repassados àquele
conselho, e 3) Há recurso pendente à ser repassado? Quanto e desde quando, do Ver.
Sérgio dos Santos; 013 – Determinar ao setor competente, técnicos e Conselho Municipal
de Turismo, iniciarem estudos para a reformulação e adequação que se fazem necessárias
na legislação municipal que dispõe sobre o direcionamento dos recursos liberados à
cidades-estância turísticas, evitando a perda ou queda no percentual dos recursos
destinados à esta Estância Turística, diante da possível divisão de categorias, nos
mantendo informados das medidas; 014 – Informar qual a situação do Contrato Nº 011/10,
firmado com a Empresa Suzuki Engenharia e Construção, para revitalização e execução do
Muro de Arrimo da Rua XV de Novembro, considerando também a necessidade de
solucionar o problema relativo às luminárias daquela obra; 015 – Notificar a empresa
responsável pelas obras de reforma do CEREBF, cobrando-lhe a realização dos serviços
pendentes, tais como: gramado do Campo de Futebol e parte da arquibancada, bem como
sejam avaliados os serviços realizados, e que já apresentam problemas: no vestiário,
quadra de areia e a parte que está desbarrancando, e no informe das novas decisões,
prazos e possíveis custos adicionais; 016 – Informar acerca da situação do Contrato Nº
020/12, firmado com a Empresa Politran Tecnologia e Sistemas Ltda., cujo objeto era a
sinalização ecológica do trânsito, tais como: vigência, cumprimento, pagamento, entre
outros, todos do Ver. Claudinei José de Oliveira e outros; 017 – Cumprir a Lei Orgânica do
Município de Salesópolis, encaminhando o Projeto de Lei dispondo sobre o reajuste
inflacionário do período, aos funcionários da Municipalidade, da Comissão de Finanças e
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Orçamento; 018 – Enviar uma relação contendo o nome dos funcionários públicos dessa
Municipalidade que figuram como integrantes do banco de horas e que fazem jus ao
recebimento de horas-extras efetivamente laboradas e ainda não pagas, com seus
respectivos salários, funções, local de exercício das funções e número de horas realizadas
em cada mês e ano, bem como, sobre eventuais soluções visando a finalização de tal
pendência e em que lapso temporal isto se dará; 019 – Enviar uma relação contendo os
nomes dos funcionários públicos que trabalharam durante os dias de carnaval, com seus
respectivos horários de trabalho, funções, local de exercício das atividades e, se for o caso,
informar também quais fazem jus ao recebimento de horas-extras, ambas do Ver. Benedito
Lélis Renó; e 020/13 – Enviar uma relação das ruas que serão asfaltadas com o recurso já
empenhado para este fim, desde a gestão anterior, do Ver. Mário Barbosa Pinto – desps.:
Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 023 –
Adotar as providências que se fizerem necessárias, objetivando repassar o recurso
arrecadado com a tradicional “Feira de Quinta de Mês” para o Fundo Social de
Solidariedade, do Ver. Sérgio dos Santos; 024 – Analisar o Anteprojeto de Lei que anexa,
dispondo sobre a instituição, neste município, de Programa de Visitas em Domicílio, para
vacinação de idosos, e posterior envio na forma de Projeto de Lei, para deliberação desta
Casa de Leis; 025 – Analisar o Anteprojeto de Lei que anexa, dispondo sobre a marcação
de retorno no mesmo dia da consulta para pacientes em tratamento na Unidade de
Especialidade de Saúde, neste município, e posterior envio na forma de Projeto de Lei, para
deliberação desta Casa de Leis, ambas do Ver. Francisco Marcelo de Morais Corrêa; 026 –
Adotar as medidas necessárias, objetivando a reativação do BALCÃO DE EMPREGOS
nesta cidade, do Ver. Claudinei José de Oliveira e outros; 027 – Determinar ao setor
responsável pelo ordenamento de trânsito, providenciar sinalização vertical/horizontal,
demarcando área própria para estacionamento de veículos guiados por idosos e deficientes,
especialmente, na área central e próximo as Agência Bancárias, os quais deverão estar
devidamente identificados, como determina a legislação vigente; 028 – Providenciar junto à
Secretaria Municipal de Obras, a reforma da ponte da Estrada do Barro Amarelo, no Bairro
dos Pintos, em frente ao antigo Pesqueiro do Sr. Nelson Japonês; 029 – Viabilizar junto à
Secretaria Municipal de Obras, as providências necessária à limpeza das margens do
Córrego que corta o Bairro Totozinho Cardoso, sentido da propriedade da família do Sr.
João Hidalgo, até a Estação Elevatória de Esgotos da Sabesp, em frente ao Supermercado
Okamura; 030 – Providenciar iluminação pública na Rua Francisco de Paula Miranda Melo,
Bairro Bela Vista, entre as Ruas Theseu Bueno e Antonio Pereira, bem como solicitar à
Polícia Militar, realizar ronda com maior frequência no local, durante o período noturno e
aos finais de semana, todas do Ver. Edney Campos dos Santos e outros; 031 – Determinar
à Secretaria Municipal de Obras, realizar uma operação tapa-buracos nas ruas centrais e
dos bairros adjacentes; 032 – Adotar as medidas cabíveis com relação ao crescente número
de cães em estado de abandono no centro desta cidade e determine as medidas urgentes
para conclusão da obra do Canil Municipal, ambas da Verª. Deise Aparecida Corrêa Duque;
033 – Tomar as providências visando reparos na Rua Sebastião Antonio de Souza; 034 –
Tomar medidas para melhoria no sistema de iluminação da Praça Padre João Menendes,
colocando lâmpadas de maior potência e até implantando mais luminárias, inclusive
iluminando o pátio da Igreja Matriz; 035 – Implantar luminárias em toda a extensão da Rua
Padre Vicente de Aguiar, Bairro Fartura, todas do Ver. Cristian Luiz Candelária; 036 –
Determinar aos setores competentes, realizar as adequações que se fazem necessárias
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para o funcionamento da Creche Municipal do Distrito dos Remédios, tais como a troca de
janelas e dos vasos sanitários, do Ver. Paulo Roberto de Faria; 037 – Estudar a
possibilidade de readaptar funcionários que, por questões de saúde, já não têm mais
condições de permanecer na função de origem ou na própria repartição pública municipal,
do Ver. Sérgio dos Santos; 038 – Determinar à Secretaria Municipal de Obras, realizar o
patrolamento da Estrada da Usina Parque, bem como a roçada e limpeza do seu
acostamento; 039 – Determinar à Secretaria Municipal de Obras, realizar o patrolamento da
Estrada do Bairro Barro Amarelo; 040 – Adotar as providências necessárias objetivando a
contratação de uma Nutricionista responsável pelo Cardápio Escolar do Município,
conforme determina a legislação; 041 – Determinar ao setor competente, afixar uma placa,
na Estrada Mogi-Salesópolis, entrada da propriedade do ex-Vereador Paulo Miranda, Bairro
do Alegre, indicando a Estrada Municipal do Araújo, todas do Ver. Mário Barbosa Pinto;
042 – Adotar as providências necessárias para garantir as condições de segurança nos
locais de trabalho da Municipalidade, notadamente, aqueles voltados à presença de
extintores de incêndio, caixas de primeiro socorro, macas para remoção de feridos, brigada
de socorro e combate a incêndio, treinamento de combate às condições de risco e
insegurança e, por fim, treinamento de deslocamento de pessoal em caso de sinistro; 043 –
Realizar os estudos necessários a fim de utilizar o mesmo sistema de custeio adotado no
Carnaval, nos próximos eventos desta cidade que contem com shows musicais ou não,
onde os frequentadores adentrem ao local, após o pagamento de um valor específico,
destinado a auxiliar um órgão público municipal e outro de caráter filantrópico e social
legítimo e legalmente instalado na cidade, com o acesso sendo controlado mediante a
emissão de bilhete eletrônico de numeração contínua ou infinita, bem como com a
colocação de painel eletrônico em local visível ao público sobre o número de participantes
em tempo real a cada dia do evento; 044 – Adotar as providências necessárias à realização
dos trabalhos de manutenção mecânica, elétrica e estrutural dos veículos públicos
municipais utilizados na remoção e condução de pacientes em caráter de urgência; 045 –
Adotar as providências necessárias à manutenção do leito carroçável da Travessa Braz
Torraga, próximo à Madeireira localizada na esquina com a Avenida Professor Adhemar
Bolina, todas do Ver. Benedito Lélis Renó; e 047/13 – Envidar todos os esforços possíveis
junto ao Governo do Estado, aos órgãos competentes, Secretaria de Segurança Pública,
Delegado de Polícia e Comandante da Polícia Militar deste Município, visando o
imprescindível aumento do efetivo humano e viatura policial, bem como adotar imediata
providência, em colaboração à Polícia Civil, construindo a necessária cobertura para os
serviços de emplacamento dos veículos, no prédio da Delegacia local, do Ver. Cristian Luiz
Candelária – desps.: Encaminhe-se, Plenário ciente; PARECERES CFO Nºs: 001 –
referente ao Balancete Financeiro da Santa Casa de Misericórdia Frederico Ozanan,
relativo ao mês de Agosto/12 – desp.: à Secretaria para devolver à Prefeitura Municipal; 002
e 003 – referentes aos Balancetes da Câmara Municipal de Salesópolis, relativos,
respectivamente, aos meses de Novembro e Dezembro/12; e 004/13 – referente ao
Balancete da Prefeitura Municipal de Salesópolis, relativo ao mês de Dezembro/12 –
desps.: Aguarde-se os Pareceres Prévios do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
para então emitir o Parecer final e conclusivo; OFÍCIOS Nºs: 001/13 da Cidadã Sandra de
Camargo - Solicitando manutenção da Rua Expedicionário Benedito da Fonseca, altura do
Nº 345, em frente ao Depósito do Sr. Antonio de Pádua Freitas Faria (Boiadeiro) o qual,
além de ser irregular, transita com os caminhões carregados e tratores danificando a
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referida via pública, prejudicando os residentes e usuários, bem como embora irregulares,
mantém nesta zona urbana, depósito de madeira e bomba de diesel, oferecendo riscos de
acidentes às pessoas e ao ambiente – desp.: à Secretaria para encaminhar à apreciação e
medidas das Comissão de Recursos Naturais e Meio Ambiente; 002/12 do Deputado
Federal Junji Abe – Informando que, em 2011, designou Emenda ao Orçamento da União
2012, no valor de R$ 149.933,24, para a Área de Saúde – desp.: À Comissão de Obras,
Serviço Público, Educação e Saúde, para acompanhar; COMUNICADO sobre a nova
Diretoria da Associação dos Taxistas Autônomos da Estância Turística de Salesópolis,
sendo Presidente – Paulo David Alonso, Vice-Presidente – Paulo Cezar de Siqueira de
Jesus, Secretário – Joaquim do Espírito Santo, 1º Tesoureiro – Renato de Souza, 2º
Secretário – Elias Carlos de Macena, e Conselho Fiscal – José Carlos de Souza, Marcelo
Venâncio de Souza e Norival dos Santos; CONVITE da Prefeitura de Mogi das Cruzes e
Secretaria Estadual da Justiça e da Defesa da Cidadania, para o lançamento da pedra
fundamental do novo Fórum Distrital de Braz Cunas, no próximo dia vinte de fevereiro, às
onze hroas, na Avenida Valentina Mello Freire Borenstein, s/nº, Vila São Francisco (próximo
ao Parque Leon Feffer) – desps.: Arquive-se, Plenário ciente; COMUNICADOS sobre a
liberação de recursos financeiros: do Ministério da Saúde – no valor de R$ 108.445,95
para o Pagamento de Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e
Hospitalar – competência Janeiro/2013; no valor de R$ 30.156,83 para Pagamento de PAB
FIXO – competência Janeiro/2013 – desps.: Arquive-se, Plenário ciente; por fim, dos
PARECERES CJR Nº 001/13 e CFO Nº 001/13, ambos recomendando a aprovação do
PROJETO DE LEI Nº 001/2013 (Dispõe sobre revisão salarial ao Pessoal da Câmara
Municipal da Estância Turística de Salesópolis e dá outras providências), de autoria da
Mesa Diretora – desp.: Aprovados como peças acessórias. Terminada a leitura, o Sr.
Presidente registrou e agradeceu a presença, nesta sessão, do Sr. Paulo César Monteiro –
Subprefeito do Distrito Nossa Senhora dos Remédios e, em seguida, concedeu a palavra
aos Nobres Edis inscritos. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ iniciou requerendo um minuto
de silêncio pelo passamento, no último dia cinco de fevereiro, do Dr. Mitsuo Terada,
Cidadão Honorário deste Município e Médico Pediatra que dedicou sua vida profissional à
comunidade de Salesópolis, na Santa Casa de Misericórdia Frederico Ozanan, sendo de
imediato atendido pelo Sr. Presidente. Em seguida, o orador registrou diversas presenças
no plenário desta Casa de Leis, com destaque a Sra. Amélia Torraga – Secretária Municipal
de Educação e Cultura, e declarou seu apoio a todas as proposições apresentadas, que
visam beneficiar este município. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS iniciou reportando-se aos
Pareceres relativos ao Projeto de Lei Nº 01/13, enfatizando que a revisão salarial nele
proposta consta em lei, contudo, questionou por que o Sr. Prefeito Municipal ainda não
enviou projeto de igual teor para os funcionários da Prefeitura Municipal, ressaltando que
exigirá tal medida por ser uma questão de justiça. Reportando-se ao Requerimento Nº 18,
do Nobre Par Benedito Lélis, disse ser contra o sistema de banco de horas, declarando
entender que os funcionários municipais têm direito a receber pelas horas-extras
trabalhadas. Justificou oralmente sua Indicação Nº 37, citando o caso da funcionária
Regina, que foi aprovada em concurso para o cargo de Merendeira, porém, devido à
problemas de saúde, merece ser readaptada, não promovida, mas, transferida para outro
setor, já que seu cargo de origem foi a causa da doença. O orador acrescentou que a
readaptação é matéria de lei em várias cidades, como por exemplo, na escola em que sua
esposa leciona, em Jacareí, onde há professores sendo reaproveitados em outras áreas,
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como na Secretaria da própria escola, portanto, espera que o Prefeito Rafael releve estes
casos de doença, evitando devolver todos os funcionários aos cargos de origem, como vem
fazendo, bem como evite o “apadrinhamento”. Também justificou seu Requerimento Nº 12,
dizendo que pretende saber sobre a aplicação do recurso arrecadado com a “Feira de
Quinta de mês”, acrescentando que, paralelamente, apresentou a Indicação Nº 23,
sugerindo destinar este recurso ao Fundo Social de Solidariedade que não dispõe de nada,
nem de remédio para ajudar os carentes. Comentou que, verificando o Balancete Financeiro
da Santa Casa local, concluiu que está afundada em dívidas pela falta de administração,
haja vista constatar uma única conta de telefone com valor acima de oitocentos reais.
Enfatizou que a Prefeitura Municipal tem obrigação de repassar recurso apenas para o
Pronto Atendimento e fiscalizar o uso, contudo, verificou que, no ano anterior, embora tendo
duas pessoas no mesmo cargo de Atendente, uma recebeu salário diferente da outra, o que
acredita que não pode acontecer. Enfatizou que, se realizam o mesmo trabalho, devem
receber salário igual também, não importando filho de quem é, portanto, quem administra a
Santa Casa deve saber fazê-lo, reiterando que a situação está neste ponto devido à má
administração, restando ao povo às consequências. Questionou se sumiu o dinheiro
repassado pela Prefeitura Municipal, e ressaltou que foi formada uma associação para
administrar a Santa Casa local, contudo, tomou conhecimento de que, devido a esta nova
forma de administrar, através de associação, a Prefeitura Municipal ficará impossibilitada
até de repassar recursos à entidade. Concluiu registrando que sugerirá ao Sr. Prefeito
Municipal fazer intervenção na Santa Casa local, a fim de acabar com “a máfia da Santa
Casa”, pois, uns ganham aqui e outros ali e não se presta contas de nada. Finalizando, o
orador disse que, se fizer uma auditoria bem feita na Santa Casa, muita gente sairá de lá
algemado. O VER. PAULO ROBERTO DE FARIA declarou seu apoio à Indicação Nº 24, do
Nobre Colega Marcelo, acrescentando que deve-se facilitar a vida do idoso e lhe garantir
melhor qualidade de vida. Reportando-se à Indicação Nº 27, que assinou em conjunto com
os Nobres Pares do PR – Vers. Ednei e Claudinei, informou que, no município de Biritiba
Mirim, isso já acontece e facilita muito a vida dos idosos e cadeirantes. Por fim, justificou
oralmente sua Indicação Nº 36, dizendo esperar que a Secretária Municipal de Educação –
Sra. Amélia Torraga, presente nesta sessão, não meça esforços para atender e agradar as
muitas famílias daqueles arredores, cujas mães deixam de trabalhar por falta de lugar para
deixar seus filhos. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA reportou-se à Indicação Nº 37
do Nobre Colega Sérgio e à sua manifestação, enfatizando a necessidade da Prefeitura
Municipal contar com uma Junta Médica ou Médico do Trabalho para avaliar os funcionários
que, devido ao Regime Celetista, dependem do INSS para definir a situação de trabalho,
enquanto, no município vizinho de Biritiba Mirim, com Regime Estatutário, casos iguais são
solucionados na própria cidade. Lembrou que, o funcionário pode achar que mudando para
certo setor minimizará seu problema de saúde, contudo, pode se enganar e escolher um
setor igualmente inadequado, motivo pelo qual reiterou a necessidade de avaliação e
orientação médica. Justificou oralmente sua Indicação Nº 26, lembrando que, na gestão
anterior, o Balcão de Empregos ajudou muitos munícipes, sendo necessária sua reativação
e, em conjunto, buscar parceria com as empresas da região para empregar os
salesopolenses. Quanto à sinalização de trânsito, disse que apresentou o Requerimento Nº
16, porque teve acesso a um documento, onde consta o valor de duzentos e oitenta mil
novecentos e um reais e cinquenta centavos, relativo à contrato firmado, no final da gestão
passada, para sinalização ecológica, esperando seja iniciado o serviço. Justificou oralmente
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seu Requerimento Nº 15, lembrando que a obra era acompanhada por funcionário do
município e, mesmo assim, não foi cumprido o contrato, portanto, vem cobrando os serviços
pendentes. Quanto ao seu Requerimento Nº 14, esclareceu que vendo o documento,
constatou a pendência de um pagamento no valor aproximado de trinta e sete mil reais,
contudo, ainda não foram acesas as luminárias, conforme consta em contrato, esperando a
resposta desta proposição para tomar as medidas necessárias. Registrou estar sabendo
que cento e trinta e seis cidades do Estado de São Paulo, estão interessadas na elevação
de sua condição à estância turística e, considerando isto muito preocupante, apresentou o
Requerimento Nº 13. Acrescentou que, na próxima quarta-feira (dia 20 de fevereiro) haverá
uma reunião na Assembleia Legislativa, onde os municípios interessados estarão lutando
para conseguir “uma fatia do bolo” e, se isso se efetivar com a aprovação dos deputados, as
cidades-estâncias, como Salesópolis, perderão parte do recurso que, atualmente, é de dois
milhões anuais para infraestrutura do turismo, portanto, para evitar prejuízos, Salesópolis
deve mostrar a vocação da cidade para o turismo nas mais diversas modalidades e não
apenas o escolar, conforme feito na legislatura anterior. Concluiu o assunto, esclarecendo
que, mesmo assim, as cidades-estâncias serão divididas em primeira e segunda categoria,
restando às cidades que não comprovarem sua qualidade turística, cair para segunda
divisão e, por consequência, diminuir também sua arrecadação. Quanto à Indicação Nº 36,
do Nobre Colega Paulo Roberto, lembrou que, no ano passado, a Diretoria Regional de
Ensino não autorizou o funcionamento devido a algumas pendências, daí a necessidade de
atender esta proposição, legalizando a situação e garantindo segurança aos que serão
assistidos, evitando problemas futuros. Por fim, sugeriu ainda, a abertura de uma
sindicância para apurar todas as obras realizadas pela Administração anterior, como esta,
bem como todos os funcionários da Municipalidade envolvidos em cada uma delas. O VER.
CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA iniciou justificando oralmente sua Indicação Nº 34, cujo
objetivo é trazer de volta a tranquilidade na Praça Padre João Menendes, esperando que
sua proposição seja atendida e facilite o trabalho da Polícia e do Conselho Tutelar. Também
justificou oralmente sua Indicação Nº 47, enfatizando que, embora as críticas da população,
importante registrar que, no ano de 2005, a Polícia Civil contava com vinte e um
funcionários e, atualmente, apesar do aumento da criminalidade, conta apenas com treze
policiais, incluindo o Delegado de Polícia e um escrivão afastado por licença médica,
portanto, não medirá esforços para aumentar o efetivo, já que é Policial Militar da Reserva e
conhece as dificuldades deste município.
Acrescentou ainda que há Policial Civil
trabalhando de segunda à sexta-feira, em horário de expediente e, durante os finais de
semana, ainda fica de plantão aguardando chamado, contudo, tal qual os demais
trabalhadores, merece descanso, com apoio de todos. Falou que o número reduzido de
efetivo policial afeta diretamente o tão reclamado serviço de emplacamento de veículos,
entretanto, lembrou que os funcionários desse setor estão dobrando o horário de serviço,
mas também têm direito à folga; com isso, atrasa o referido serviço, gerando reclamações
por parte daqueles que precisam do emplacamento, aos quais apóia por também entender a
sua situação. Ainda sobre o emplacamento, registrou que solicitou à Municipalidade,
providenciar a cobertura para realização do serviço até nos dias de chuva. Com relação ao
efetivo da Polícia Militar, que já chegou a trinta e três policiais e, atualmente, conta apenas
com dezesseis, para atender a demanda de uma extensão territorial que envolve mais de
quatrocentos quilômetros. reiterou que lutará para aumentar o número de efetivo e viaturas.
Retomando sobre a Polícia Civil, lembrou que Salesópolis contava com cinco viaturas, mas,
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atualmente, conta com apenas uma viatura, as demais foram transferidas, restando apenas
uma com alta quilometragem. Ressaltou a necessidade de reconhecer que a segurança
pública é um problema de todos, portanto, também da Prefeitura Municipal. Por fim,
retomou sobre a Polícia Militar, dizendo que aumentou a criminalidade e o efetivo diminuiu,
ainda assim, na fase da Explicação Pessoal, voltaria ao assunto para registrar o belo
trabalho desenvolvido no efetivo combate ao tráfico de entorpecentes e à criminalidade,
realizados pela Polícia Militar local. A VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE iniciou
justificando sua Indicação Nº 31, acrescentando que as fortes chuvas, aliadas ao movimento
de veículos de grande porte, agravaram as erosões existentes, contudo, a fim de evitar a
impossibilidade de trânsito, que já é realidade em diversas ruas, vem solicitando a operação
tapa-buracos. Em seguida, justificou oralmente sua Indicação Nº 32, porque há muitos cães
soltos pelas ruas, arrastando lixo para matar a fome e tomando água de sarjeta, situação
que favorece os ataques aos pedestres, portanto, a medida solicitada visa evitar problemas
maiores, como a transmissão de doenças, entre outros. Agradeceu o Deputado Federal
Junji Abe que, atendendo seu pedido, empenhou uma Emenda, no valor de cento e
quarenta e nove mil novecentos e trinta e três reais e vinte e quatro centavos, para este
município, em benefício da Área de Saúde, lendo a parte do Ofício Nº 002/13 que segue
transcrita: “....tenho a convicção de que trabalhando em conjunto poderemos desenvolve um
trabalho de excelência e gerar bons frutos em prol de toda a comunidade, afinal de contas,
todos merecem morar e viver bem em uma cidade gloriosa como essa”. Após a leitura, a
oradora finalizou garantindo que acompanhará o trâmite da referida Emenda e fiscalizará
sua aplicação. Passando a presidência ao vice-Presidente, Ver. Cristian Luiz Candelária, o
VER. FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA justificou oralmente os Anteprojetos
de Leis que apresentou através das Indicações Nºs 024 e 025, dispondo, respectivamente,
sobre a vacinação e idosos em domicílio e, marcação de consulta aos pacientes em
tratamento na Unidade de Especialidade de Saúde. Esclareceu que o primeiro, visa atender
aqueles que não têm condições de se deslocarem de suas casas até o Posto de Saúde,
seja por falta de transporte ou de condições físicas, contudo, tal medida deverá preceder de
um cadastro de todos os idosos, acima de sessenta anos. Quanto ao segundo, esclareceu
que os moradores de bairros afastados, ao passarem por consulta, são obrigados a
voltarem, outro dia, para marcação do retorno com o mesmo médico e, tal medida, se
adotada, sem aumento de custo aos cofres públicos, facilitará o atendimento a todos os
pacientes, seja morador da área urbana ou rural. Retomando a presidência e prosseguindo
com a ordem de inscrição, o Sr. Presidente concedeu a palavra ao VER. PAULO AROUCA
SOBREIRA que registrou a presença da Secretária Municipal de Educação – Sra. Amélia
Torraga, e dirigindo-se a ela, sugeriu que, em apoio a Campanha da Dengue, realizada
pela Secretaria Municipal de Saúde, envolva escolas e professores, enviando material para
conscientização também dos pais de escolas rurais, reforçando a importância da prevenção
e, desta forma, atingindo um número maior de pessoas. Na qualidade de Presidente da
Comissão de Finanças e Orçamento, justificou oralmente o Requerimento Nº 17, que
apresentou com os Nobres Pares Lélis e Edney, respectivamente, Secretário e Membro da
comissão, com o objetivo de evitar perdas salariais aos funcionários da Municipalidade,
enfatizando que proposição deste teor seria desnecessária se a ação fosse natural e anual,
por tratar-se de garantia de direito dos funcionários. Reportando-se ao Anteprojeto que
dispõe sobre visitas domiciliares (Indicação Nº 24), do Nobre Colega Marcelo, acrescentou
que o deslocamento dos funcionários da saúde aos domicílios, deveria incluir a realização
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de curativos aos acamados, evitando o deslocamento de pacientes à Santa Casa para tais
atendimentos. Quanto à Indicação Nº 25, sugeriu ainda informatizar os consultórios de
atendimento médico, a fim de que eles próprios agendem o retorno, conforme funciona em
grande parte dos municípios. Lembrou, por fim, que o Posto de Saúde local ainda atende
por prontuário, dificultando encontrar o paciente, portanto, reiterou a necessidade de
informatizá-lo porque esta medida encurta distâncias e pode salvar vidas. O VER. EDNEY
CAMPOS DOS SANTOS justificou oralmente sua Indicação Nº 27, enfatizando a dificuldade
dos idosos encontrarem vagas para estacionamento, contudo, estão sendo multados por
optarem estacionar em local ainda não permitido, o que deve ser resolvido com o
atendimento desta proposição. Quanto à Indicação Nº 28, esclareceu que a ponte em
questão tem uma cratera, contudo, é utilizada diariamente para escoamento de madeira por
caminhões de grande porte, bem como para o transporte escolar, dentre os demais
usuários. Com relação à Indicação Nº 29, o orador justificou a limpeza do córrego como
alternativa para minimizar a proliferação de insetos e animais peçonhentos que estão
invadindo as casas vizinhas. Justificou oralmente sua Indicação Nº 30, dizendo que ao
visitar o local, constatou que a escuridão vem favorecendo a crescente frequência de
usuários de drogas entre outros atos ilícitos. Por fim, reportou-se ao Requerimento Nº 17,
da Comissão de Finanças e Orçamento, na qual integra como membro, enfatizando que os
trabalhadores já perderam o poder aquisitivo pela inflação, portanto, tal qual aos
funcionários desta Câmara Municipal, solicitam a reposição salarial e não reajuste. Não
havendo mais oradores inscritos, o Sr. Presidente passou à ORDEM DO DIA e,
conforme pauta anunciada, bem como considerando que os Pareceres recomendando a
aprovação do PROJETO DE LEI Nº 001/2013 (Dispõe sobre revisão salarial ao Pessoal da
Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis e dá outras providências), de autoria
da Mesa Diretora, foram lidos na fase do Expediente, colocou a matéria à única discussão.
O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ declarou-se favorável à matéria, através da qual, a
Câmara Municipal vem cumprindo a lei, fazendo a devida reposição salarial, contudo, a
Prefeitura Municipal deveria apresentar projeto de igual teor juntamente com este,
dispensando tratamento igual aos funcionários de ambos os poderes, evitando apresentá-lo
somente em março e com efeitos retroativos. Ninguém mais se manifestando, foi o
PROJETO DE LEI Nº 001/13 submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade, ou
seja, onze votos. Não havendo mais pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia, o Sr.
Presidente passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL e, conforme livro de inscrição,
concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ informou
que protocolou no Ministério Público local, pedido para apreciação e medidas cabíveis, no
caso de eventual ilegalidade, inconstitucionalidade ou crime, acerca da situação do atual
Secretário Municipal de Administração – Dr. Sérgio Kusakabe, que milita como Advogado
contra o próprio município, e que, agora, atua como funcionário. Esclareceu que o Dr.
Sérgio Kusakabe advoga em defesa do ex-Secretário Municipal de Obras – Engº. Roberto
Kimura, juntamente com o atual Prefeito Municipal e a Empresa Branco Engenharia e
Construção, em duas ações civis públicas e, embora assumindo o citado cargo público, não
se desvinculou dos citados processos, subentendendo atentado à moralidade
administrativa, já que defende interesse particular dos citados contra a Prefeitura Municipal
de Salesópolis. Acrescentou que recebe honorário e salário de ambos, contudo pode
influenciar negativamente nos interesses do município, haja vista ocupar cargo de alto
escalão e poder de mando sobre os Procuradores Municipais, especialmente, considerando
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que o atual Prefeito Municipal também é requerido em ambas ações. Em seguida, reportouse ao Carnaval 2013, como evento importante e gerador de riqueza e economia para o
município, contudo, também apresentou grandes problemas, atribuindo-os ao amadorismo
dos seus organizadores. Relatou que esteve no Conselho Tutelar, nesta data, e tomou
conhecimento do grande número de crianças que passaram pelos corredores da Santa
Casa local, por embriaguez, resultante da constatada falta da placa nas barracas do evento,
obrigatória em todos os estabelecimentos comerciais, informando a proibição de venda de
bebida alcoólica a menores, bem como a exigência do RG aos compradores de bebida
alcoólica. Enfatizou que a fiscalização do cumprimento da lei estadual cabe à Prefeitura
Municipal, não ao Conselho Tutelar nem à Equipe de Segurança contratada que foi
agressiva, contudo, enfatizou que defendeu a realização do carnaval por entender tratar-se
de um momento de encontro turístico e de desenvolvimento econômico. Por fim, registrou
que agora se confirmou os comentários acerca da rejeição das Contas da Prefeitura
Municipal relativa ao exercício de 2008, apontando como principais fatores o mau uso do
dinheiro público na Área de Educação, assunto que discutirá no momento oportuno, mas
que, neste momento, estava afirmando sua publicação oficial. O VER. SÉRGIO DOS
SANTOS também reportou-se ao Carnaval e, referindo-se à manifestação do orador que o
antecedeu, acerca da placa sobre proibição da venda de bebida alcoólica para menores,
lembrou que, nos anos anteriores, também não foram afixadas. Com relação aos
seguranças, concordou que devem ser melhor preparados, a fim de apaziguar e não agredir
os participantes, como ocorreu com seu próprio sobrinho, esperando que, no próximo ano, a
escolha seja melhor. Em nome dos funcionários “Toninho dos Ouros e Beto Português”
parabenizou toda Comissão Organizadora do Carnaval, que agradou a maioria das
pessoas. Registrou que todos os eventos anteriores deram prejuízo e, pela primeira vez o
Carnaval deu lucro, lembrando ainda que a Administração anterior pagou quase duzentos
mil reais pelo evento passado, que deve ser averiguado. Disse ter tomado conhecimento de
que o lucro do evento foi em torno de trinta e seis mil reais, contudo, declarou esperar
ainda, que o Sr. Prefeito Municipal, cobre do proprietário do casarão da Rua XV de
Novembro, a despesa do tapume colocado em seu entorno, para garantir segurança aos
foliões, dadas as péssimas condições daquele prédio, sendo o dinheiro reembolsado
destinado também aos carentes através da Santa Casa ou Fundo Social de Solidariedade.
Registrou e agradeceu a recepção que lhe foi dispensada pela Professora Deise (também
Vereadora deste Legislativo) quando em visita ao seu novo local de trabalho, junto à
Secretaria Municipal de Educação, expondo o trabalho realizado com os portadores de
necessidades especiais, elogiando o ótimo trabalho da Nobre Colega. Lembrou que, na
gestão passada, os assistidos pelo Centro Multidisciplinar para Portadores de
Necessidades Especiais (onde a Professora-Vereadora Deise trabalha) estavam jogados no
meio do mato e, agora, estão muito bem localizados e instalados, justificando o valor pago
pelo aluguel do espaço, que vem sendo alvo de críticas. Falou que apresentará pedido para
acabar com a injustiça às Professoras da zona rural que, contratadas para dar aulas, são
obrigadas a fazer merenda escolar e a limpeza da escola e banheiro, função de Serventes.
Por fim, lembrou que a Área de Educação dispõe de recursos, portanto, fiscalizará as
escolas rurais e se constatar a permanência de tal prática, conversará com o Sr. Prefeito
Municipal, mas, persistindo, levará o caso ao Ministério Público. O SR. PRESIDENTE
informou que, às dezesseis horas e quarenta minutos, desta data, foi protocolado, na
Secretaria desta Casa de Leis, um Ofício do Sr. Prefeito Municipal, o qual será lido na
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íntegra, na próxima sessão, prestando contas do Carnaval Solidário 2013, porém, adiantou
que o lucro líquido foi no valor de trinta e dois mil trezentos e trinta e sete reais e setenta e
um centavos. Prosseguindo com a ordem de inscrição, o Sr. Presidente concedeu a palavra
ao VER. PAULO ROBERTO DE FARIA que também reportando-se ao Carnaval, disse que,
se considerar o curto tempo para sua organização e investimento, foi bom. Quanto à venda
de bebida alcoólica, embora concordando com a lei e com a manifestação do Nobre Colega
Lélis, com relação à falta de placa, disse ter notado que muitos já chegavam no local da
festa embriagados, talvez, por começar tarde da noite, após as vinte e três horas,
acrescentando que, quem gosta de beber, já o fez. Registrou que Salesópolis recebeu
muitas pessoas de fora, que estão comentando e elogiando, portanto, a tendência é crescer
a cada ano e, aumentando o número de pessoas, também aumentam os problemas,
necessitando assim de maior atenção com a segurança. Concluiu dizendo que, num
balanço geral, o Carnaval 2013 foi bom e por isso parabenizou seus Organizadores, certo
de que o evento foi interessante para a cidade, trouxe recursos e agradou a maioria. Quanto
à sua Indicação Nº 36, concordou que a estrutura não merece as melhores condições e
segurança, necessitando de troca de janelas e outros, entretanto, apesar das dificuldades,
espera o empenho da Secretária Municipal de Educação e do Sr. Prefeito Municipal, para
que as mães tenham onde deixar seus filhos e possam trabalhar e assim, melhorar a renda
familiar. O SR. PRESIDENTE lembrou ao último orador, estendendo aos demais Pares, que
as matérias lidas na fase do Expediente não devem ser tratadas nesta fase da Explicação
Pessoal (Artigo 182, Parágrafo 1º, “d” do Regimento Interno). Prosseguindo, concedeu a
palavra a VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS que iniciou declarando seu apoio ao Nobre
Colega Paulo Roberto, enfatizando que, em reunião na quadra do Distrito dos Remédios, na
companhia do Subprefeito Paulo Monteiro, muitas mães reclamaram a demora para início
do funcionamento da creche daquele local. Dirigindo-se à Secretaria Municipal de
Educação– Profª. Amélia Torraga, disse que a responsável pela maior secretaria municipal
está de parabéns, pois, vem tentando acertar os vários setores, em especial, o do
transporte escolar que sempre foi muito polêmico, tudo isso aliado à polêmica instalada com
a realocação e readaptação de funcionários que vem sendo decidida pelo Prefeito Rafael e
seu Secretário Municipal de Administração. Com relação à readaptação dos funcionários,
citada pelo Nobre Colega Sérgio dos Santos, na condição de advogada militante na área
previdenciária, reconheceu que o problema enfrentado junto ao INSS é geral e não apenas
da Prefeitura Municipal de Salesópolis. Finalizou esclarecendo que o funcionário com
problema de saúde e sem condições de trabalhar, ao tentar afastamento do serviço junto ao
INSS, vem encontrando dificuldades e, sem tal concessão, temporária ou definitiva, demora
a receber o salário e não consegue trabalhar, “ficando no limbo”, conforme a linguagem
técnica. Novamente, o SR. PRESIDENTE reiterou à Nobre Vereadora Sandra, que as
matérias lidas na fase do Expediente não devem ser tratadas na fase da Explicação Pessoal
e prosseguiu concedendo a palavra ao VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA. O orador
iniciou reportando-se ao Carnaval, onde percebeu o grande número de turistas, contudo,
disse da necessidade de criar conselhos para cuidar daquilo que os pais não cuidaram,
mostrando a destruição das famílias na atitude dos casos citados, envolvendo adolescentes
e jovens. Disse acreditar que a Administração Municipal estará atenta aos problemas e à
venda de bebida alcoólica, se preparando para evitá-los nos próximos eventos, inclusive,
os realizados na Praça da Matriz. Quanto à segurança, disse que este município conta com
várias pessoas capacitadas para trabalhar na segurança de eventos, bastando aproveitá-
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los, e aproveitou para registrar o empenho da Polícia Militar no evento, cujas viaturas
fizeram ronda na cidade toda, além da presença de uma Equipe de Brigada de Incêndio.
Enfatizou que o Carnaval cresceu muito, necessitando fechar mais ruas e proibir a
circulação de veículos e pessoas nos arredores, haja vista a grande movimentação na
Praça da Matriz, bem como no comércio local. Sugeriu, aos próximos eventos, discutir a
possibilidade de franquear a entrada aos salesopolenses, que já pagam os impostos nesta
cidade, e reconheceu que a equipe responsável pelo evento realizou o melhor que
puderam, dentro das condições financeiras e do tempo, a quem sugeriu ainda pensar na
realização do evento também durante o dia. Concluiu que, embora os pontos negativos, os
pontos positivos dessa festa foram maiores e melhores, necessitando apenas aperfeiçoar
alguns pontos. Com relação às mudanças administrativas, lembrou que as medidas
adotadas pela Administração Municipal não foram deliberadas, bastando lembrar que, na
gestão anterior, esta Casa de Leis recebeu um documento do Conselho Municipal de
Alimentação Escolar, expondo e solicitando solução para os casos de desvio de função de
Merendeiras que estavam prejudicando o trabalho da Merenda Escolar, entre outros
problemas. Ressaltou, porém, a importância de avaliar cada caso, pois, há funcionários que
foram capacitados em Cursos Livres, com investimentos da Municipalidade, e os que se
formaram em Cursos Técnicos e Universitários. Lembrou que, neste último caso, a
Prefeitura Municipal pagou metade do curso e o transporte do funcionário, portanto,
aproveitá-lo na sua área de formação, será uma forma de retribuir o investimento com o
conhecimento adquirido, bastando, para isso, encontrar meios legais, com a devida
moralidade, para reconhecer e valorizar os funcionários que não se acomodaram e
buscaram ampliar seus conhecimentos e melhorar sua formação. Registrou que, embora
tenha parentes e muitos amigos funcionários da Prefeitura Municipal, e ainda que tenha
apoiado e esteja do lado do Prefeito Rafael, não admitirá perseguição política. Concluiu
enfatizando que há muito a fazer por esta cidade, que está destruída em todos os seus
setores, portanto, os Vereadores devem fiscalizar como estão sendo tomadas as decisões,
mas, reconhecer o quanto são difíceis certas situações. Por fim, disse ao Prefeito Rafael
que a mudança é necessária, contudo, deve-se cuidar da forma com que são realizadas, e
tomou como exemplo o caso das crianças que são tratadas na APAE, de Mogi das Cruzes,
as quais entende que não devem ser transferidas para tratamento neste município, ainda
que seja sob a justificativa de redução de custos com transporte, pois, essas crianças já
desenvolveram confiança junto aos profissionais que lhes acompanham, portanto, o
processo de transição deve ser lento, evitando-se criar novos problemas, que não
compensam a economia. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO comentou que foi questionado
por uma pessoa, integrante da nova Diretoria da Santa Casa local, acerca da sua ausência
na reunião, que aconteceu nesta semana, já que integra a Comissão de Saúde desta Casa
de Leis, a quem respondeu que não fora convidado, portanto, se quiserem sua presença ou
dos demais membros, basta convidá-los. Reportando-se aos problemas relativos aos
serviços prestados pela Empresa Bandeirante Energias do Brasil, registrou que há pessoas
esperando, há três anos, por uma ligação de energia e que, a cada tentativa, novos
documentos são solicitados, persisitindo assim o problema. Informou que, a partir do
próximo ano, referida empresa não prestará mais serviço de iluminação pública ao
município, tais atribuições serão de responsabilidade do próprio município, portanto,
necessário se faz resolver os problemas pendentes, ainda neste ano, evitando o caos.
Informou que referida mudança atende nova regulamentação da ANEL – Agência Nacional
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de Energia Elétrica e, finalizando, enfatizou a necessidade de capacitar pessoal para o
serviço. A VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE também reportou-se ao Carnaval,
dizendo que erros ocorrem, como já ocorreram, contudo, deve-se considerar o grande
número de pessoas. Parabenizou os organizadores e ressaltou a necessidade de
considerar certos casos como problemas familiares, haja vista o caso de uma menina que,
estando no Carnaval, foi socorrida em coma alcoólico e, quando sua mãe foi questionada,
em casa, pelo Conselho Tutelar, informou que sua filha tinha ido dormir na casa de uma
amiga, no Conjunto Toyama. Com relação ao remanejamento dos funcionários da
Municipalidade, enfatizou a importância de verificar cada caso, porque há muitos
funcionários que dão a vida pelo serviço, mas, também considerar que os Secretários
Municipais, indicados pelo Prefeito Municipal, devem ter autonomia e discutir os assuntos
para melhor resolvê-los. Disse que, atualmente, estão reconhecendo seu trabalho (como
professora no Centro Multidisciplinar para Portadores de Necessidades Especiais), mas,
isso se deve à recente transferência do Centro Multidisciplinar para um local digno. Falou
que muitas pessoas ainda desconhem o seu trabalho, certamente, porque os assistidos não
são valorizados por não votarem, enfatizando a importância de trabalhar em conjunto para a
solução dos problemas desta cidade. Comentou que, na manhã desta sessão, um dos seus
pacientes-aluno, com vinte anos de idade, mas com idade-mental de cinco ou seis anos, ao
ser questionado do que mais gostou nas novas instalações, embora esperasse que a
resposta fosse o parquinho ou a piscina, para sua surpresa, lhe respondeu que foi a pintura
e o “lugar cheiroso”. A oradora esclareceu que tal resposta se deu porque, no final do ano
anterior, próximo ao então prédio em que funcionava o Centro Multidisciplinar, foi utilizado
um terreno para despejo do lixo, tornando desumana a permanência naquelas
proximidades, motivo pelo qual, agradece a Deus pela mudança de endereço, pois aqueles
alunos fazem parte da sua vida e merecem valorização. Comentou que o Ver. Sérgio visitou
o local e presenciou o tratamento que os alunos-pacientes estão recebendo, enfatizando a
importância da união de todos, Poder Legislativo, Executivo e comunidade, porque ela
mesma pode não estar mais trabalhando junto a este público, e mesmo assim eles
continuarão merecendo um tratamento digno. Com relação à transferência, para
Salesópolis, dos assistidos pela APAE de Mogi das Cruzes, também considerou
complicado, porque o atendimento local aos portadores de necessidades especiais ainda
está em fase de desenvolvimento e a mudança deve ser lenta para não causar traumas.
Enfatizou que, realmente, será muito bom aos assistidos evitar a viagem até Mogi das
Cruzes, mas, é necessário este Município se preparar melhor para recebê-los e, para isso,
também será necessária a união de todos, até porque não se sabe quem precisará deste
tipo de atendimento no futuro próximo ou distante. Concluiu comentando que tem um irmão
que, aos cinquenta anos, teve AVC – Acidente Vascular Cerebral e, há cinco anos, está
acamado, necessitando de cuidados especiais, reiterando assim a necessidade de se
preocupar com um atendimento digno a essas pessoas. Com relação ao transporte coletivo,
problema que se arrasta há muito, relatou que uma senhora lhe procurou reclamando que
sua filha perdeu prova na escola, porque pegou o ônibus das cinco horas e cinquenta
minutos, contudo, chegou em Mogi das Cruzes, somente, às sete horas e trinta minutos.
Finalizou, acrescentando que este foi um caso, mas, no mesmo ônibus, certamente, outras
pessoas tinham horários a cumprir, contudo, parece que a Empresa Júlio Simões está
brincando com o povo de Salesópolis, provavelmente, por ser um povo hospitaleiro,
conforme registra seu hino, mas, não há condições de suportar os problemas semanais,
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motivo pelo qual a reunião já solicitada com seus representantes deve ser agendada, com a
maior brevidade possível. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA declarou seu apoio ao
Nobre Colega Mário acerca da necessidade de providências com relação à prestação de
serviço de energia elétrica. Reportando-se à Área de Educação, disse que, embora não
concorde, tem que “tirar o chapéu” para a Secretária Municipal de Educação que, junto de
sua equipe, esteve realizando uma faxina na unidade escolar do Bairro Fartura, não
entendendo porque ela teve que fazer este serviço, diante de tantos funcionários existentes
na Prefeitura Municipal. Ressaltou que, diante do fato, concorda que todos os funcionários
voltem para os seus cargos, salvo aqueles que, conforme citou o Nobre Par Claudinei,
tenham se qualificado ou formado. Acrescentou que estes casos devem ser reavaliados e,
dentro do possível, realocados para a área ou função de sua formação, porém, para isso,
ainda julga necessário que todos voltem aos seus postos de origem, evitando privilegiar uns
em detrimento de outros. Enfatizou que não desmerece nenhum cargo, mas, considera
injusto que a Secretária Municipal de Educação tenha que fazer serviço de servente, cargo
também ocupado por uma de suas irmãs, apenas porque a folha de pagamento foi
ultrapassada e os funcionários estão ocupando outras funções. Registrou seus
agradecimentos ao Sr. Antonio Moraes Braga – CTL Engenharia, empresa terceirizada pela
Sabesp, que sempre o atende da melhor forma possível. Comentou que algumas pessoas
lhe procuraram, relatando que, nas proximidades do Auto Peças Sória, vinha ocorrendo
uma reunião, dirigida por pessoas de fora da cidade, prometendo serviço e riqueza aos
adolescentes. Esclareceu que uma dessas pessoas, era mãe de um adolescente que
participou da reunião e fez um depósito de alto valor na conta bancária daqueles
interessados, o que lhe motivou levar o caso ao Prefeito Rafael e aprofundar-se sobre o
acontecido, a fim de adotar medidas de proteção aos adolescentes, esperando que outras
pessoas façam o mesmo. Passando a presidência ao Vice-Presidente, Ver. Cristian Luiz
Candelária, o VER. FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA disse que também foi
procurado por mães, cujos filhos são atendidos pela APAE de Mogi das Cruzes, que
souberam da intenção de transferir o atendimento para esta cidade, contudo, enfatizou que
o município não tem a mesma infraestrutura, como atendimento por neurologista e
otorrinolaringologista. O orador informou que o Sr. Prefeito Municipal tem intenção de
implantar uma APAE em Salesópolis, porque o transporte dos assistidos naquele município,
absorveu até o ano passado, um investimento em torno de oito a nove mil reais mensais.
Disse que ele sugeriu fazer uma licitação para o serviço deste transporte, garantindo o
melhor atendimento possível à família, que necessitará desse tratamento por toda a vida,
porém, espera seja reduzido o custo do transporte, que também considera muito alto, a fim
de manter a qualidade do atendimento, até que o município disponha da infraestrutura que
os pacientes recebem naquela cidade. Comentou que, diariamente, vem sendo questionado
acerca do deslocamento de funcionários municipais e, conforme registrou na sessão
anterior, disse que não defende um ou outro, seja eleitor do Prefeito Rafael ou dos demais
candidatos, apóia que voltem todos os funcionários aos seus cargos e, somente depois,
reavalie cada caso, conforme sua formação, levando em consideração que a Folha de
Pagamento atinge cinquenta e seis pontos percentuais, ultrapassando, portanto, o limite de
cinquenta e dois pontos percentuais. Disse que não adianta discutir as decisões adotadas
pelo prefeito anterior, se certo ou errada, mas, espera que não haja perseguição política,
pois, vivenciou esta situação dentro da sua própria casa. Lembrou que seu pai, então
funcionário público municipal, ao perder uma eleição em que se candidatou para o cargo de
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Prefeito Municipal, foi alvo do vencedor do cargo na oportunidade, quem o designou para
diversos setores, inclusive para o Cemitério Municipal, assim como ocorreu também com
seu “Tio Porangaba” que, após ocupar o cargo de Secretário Municipal de Obras, foi
designado ao atendimento de entrega de Carteira de Trabalho. Com relação aos serviços
de manutenção na iluminação pública, disse que a Prefeitura Municipal não tem capacidade
nem profissional qualificado para o serviço, porém, pesquisou e verificou a possibilidade de
contratar uma empresa para realizar tal serviço, que não poderá ficar sem fazer;
necessitará ser terceirizado tal serviço, que espera seja melhor do que atualmente prestado.
Quanto aos serviços prestados pela Empresa Júlio Simões, falou que é e será um Vereador
que sempre cobrará melhoria do seu serviço, informando que já contatou um dos gerentes
da empresa, a fim de agendar audiência com os Vereadores, para discutir os problemas de
atraso, superlotação dos coletivos e outros, e que, tão logo seja definida a data, a divulgará.
Retomando a presidência e prosseguindo com a ordem de inscrição, o Sr. Presidente
concedeu a palavra ao VER. PAULO AROUCA SOBREIRA que, reportando-se às
manifestações sobre o Carnaval, disse que, para qualquer evento, a Prefeitura Municipal
necessita de alvará e, para tanto, necessita de vistoria do Corpo de Bombeiros e Vigilância
Sanitária, além de ligação de energia elétrica e, tudo isso foi cumprido, bem como foram
prestadas orientações aos responsáveis pelas barracas. Concordou que ocorreram falhas,
mas, que os comerciantes das barracas sabiam da lei acerca da proibição de bebida
alcoólica para menores e, quanto ao menor que adentrou o recinto, faltou a presença do
Conselho Tutelar em ambas as bilheterias para acompanhar a entrada de menores e
solicitar documentos. Contudo, lembrou que, ainda assim, pode ocorrido neste evento o que
ocorre, na prática, em todo País, que é uma pessoa maior de idade comprar a bebida para o
menor, o que depende da consciência de cada um burlar ou não a lei. Falou que os erros
servem para as ações de melhoria, mas, lembrou que grupos maiores que realizam o
carnaval em grandes centros, contam com segurança e, ainda assim, ocorrem invasões em
apurações, como noticiado na mídia. Enfatizou que o Carnaval foi um primeiro momento, na
busca de menor custo operacional e, ainda assim, conseguiram um retorno de,
aproximadamente, trinta e dois mil reais, declarando seu apoio ao “Beto Português” e toda
sua equipe, pela sua organização, diante das condições que dispunham. O VER. EDNEY
CAMPOS DOS SANTOS iniciou parabenizando os responsáveis pela Vigilância
Epidemiológica do Município que, diante do período de chuva, anteciparam a Campanha de
Combate à Dengue que, geralmente, ocorre no mês de março. Alertou que, embora a visita
de agentes da citada campanha, estão depositando lixo na área denominada “Franciscão” e
do outro lado do Rio Paraitinga, tornando-a foco desta doença, expondo toda cidade à risco,
necessitando de verificação. Lembrou ainda, a necessidade da coleta de lixo na Estrada da
Petrobrás e no Bairro Capela Nova, próximo à represa, garantindo a saúde pública,
desfavorecendo a proliferação de doenças. Também parabenizou os organizadores do
Carnaval 2013, dizendo que os pontos negativos devem ser encarados como pontos para
serem melhorados, a fim de tornar este evento uma referência na Região do Alto Tietê.
Quanto ao turismo rural, o orador informou que, no próximo dia vinte e cinco de fevereiro, a
partir das nove horas, acontecerá no Bairro dos Pintos, uma sensibilização para o Curso de
Turismo Rural, promovido pela Diretoria Municipal de Agronegócios em parceria com o
CENAR e Sindicato Rural de Santa Branca, no “Sítio da Bete do Roberto Fidêncio”, Estrada
Rodrigues de Campos, quilometro três, e será aberto ao público. Não havendo mais
oradores inscritos, o Sr. PRESIDENTE convidou todos para a Solenidade Comemorativa ao
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Aniversário de Salesópolis, no dia vinte e oito de fevereiro, quinta-feira, iniciando às oito
horas e trinta minutos, com a Santa Missa, na Igreja Matriz desta cidade e, às dez horas,
Sessão Solene, na Escola Estadual Professora Olga Chakur Farah. Também informou aos
Nobres Vereadores que a reunião com representantes da Empresa Bandeirante Energias
do Brasil, foi agendada, para as quinze horas, do dia primeiro de março, nesta Casa de
Leis, contando com a presença de todos. 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 18 de Fevereiro de 2013.
PRESIDENTE

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