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ATA DA 31ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 20 de Outubro de 2014 - 2º Período da 16ª Legislatura. Aos
vinte dias do mês de Outubro do ano dois mil e quatorze, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Trigésima Primeira 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: MENSAGEM Nº 1209/14 do Poder
Executivo, encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 020/14 (Dispõe sobre a criação de
empregos no Quadro de Pessoal da Estrutura Administrativa da Prefeitura da Estância
Turística de Salesópolis, e dá outras providências) – desp.: Aguarde-se os pareceres das
comissões competentes; REQUERIMENTO Nº 094/14 – Solicitando ao Sr. Prefeito
Municipal informar: a data exata em que os aparelhos da “academia ao AR Livre” foram
entregues à Prefeitura Municipal e, por intermédio de qual Deputado foram adquiridas, o
motivo de ainda não terem sido instalados, o local e data prevista para instalação deles,
confirmar se são duas “Academias ao Ar Livre” e, em caso positivo, acrescentar na resposta
do item anterior, do Ver. Cristian Luiz Candelária – desp: Aprovado, Encaminhe-se;
INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 156 – Determinar ao setor
competente, realizar estudos para instalação de redutores de velocidade na altura do Nº
215 da Rua Trinta e Um de Março, próximo ao entroncamento das Ruas Tenente Cayubi
Dias Nunes e Expedicionário José Francisco de Melo, área central; 157 – Determinar ao
Setor de Obras e Planejamento, imediata providência no sentido de realizar o devido
nivelamento e, se necessário, colocação de materiais, no trecho ainda não pavimentado da
Rua Pedro Eugênio Bueno, Bairro Totozinho Cardoso, ambas do Ver. Edney Campos dos
Santos; 158 – Providenciar o nivelamento e patrolamento da Estrada do Bracaiá; 159 –
Viabilizar a instalação de pontos de tomadas com energia elétrica no interior do Cemitério
Municipal; 160 – Tomar providências visando refazer a lixeira instalada na altura do Km 1,5
da Estrada do Bracaiá, próximo às residências dos Senhores Dito Ivo e Antonio José “Tonzé”, todas do Ver. Cristian Luiz Candelária; 161 – Determinar ao setor competente, com
urgência, a elaboração e encaminhamento, para deliberação deste Legislativo, de um
projeto de lei dispondo sobre adequação da atual estrutura administrativa, com as
alterações que se fizerem necessárias na nomenclatura de Secretarias, Diretorias, Setores
e Cargos da Prefeitura Municipal de Salesópolis, sem, contudo, criar novos cargos, mas, tão
somente substituindo nomenclaturas, para resolver os casos de funcionários em desvio de
função e de setor; 162 – Determinar a solução do problema relativo ao calor a que estão
expostos os alunos do 3º ano, período da tarde, da EMEF Mestra Henriqueta, cuja sala foi
construída em espaço que funcionava parte do parquinho da escola, ainda que acatando a
sugestão já apresentada pelos pais, de trocar referida sala de aula com a Biblioteca ou Sala
Vídeo da mesma unidade escolar, até a solução definitiva; e 163/14 – Realizar estudos
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junto aos setores competentes, visando a contratação de Estagiários de Educação Física
para que, juntamente a equipe da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, desenvolvam
variadas atividades de lazer e diversificadas modalidades esportivas, utilizando o
vastíssimo espaço do CEREBF, para atrair crianças, adolescentes e jovens que ocuparão o
tempo ocioso, e ainda para atender o Artigo 59 do ECA – Estatuto da Criança e do
Adolescente, todas do Ver. Claudinei José de Oliveira – desps.: Encaminhe-se, lidas no
Expediente; MOÇÃO Nº 006/14 – DE CONGRATULAÇÕES aos Ilustríssimos Senhores
Marcos Antonio Cáfaro, Padre Luciano Batata, Antonio João Vidal Costa e aos inúmeros
cidadãos anônimos que estão prestando relevantes serviços à Santa Casa de Misericórdia
Frederico Ozanan, do Ver. Benedito Lélis Renó – desp.: Aprovada, encaminhe-se;
BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, referente ao mês
de Setembro/2014 – desps.: À Comissão de Finanças e Orçamento; OFÍCIOS Nºs: 117/14 da Santa Casa de Misericórdia Frederico Ozanan, agendando reunião com os Vereadores,
para o próximo dia vinte e três, às dezenove horas e trinta minutos, naquele hospital, cuja
pauta será a apresentação do grupo de voluntários que fundarão a AASC – Associação
Amigos da Santa Casa, os eventos realizados, respectivos valores arrecadados e sua
destinação, situação econômica, problemas e possíveis soluções; 18/2014 – da Secretaria
Municipal de Saúde/Vigilância em Saúde, informando que, no período de dezoito de
Outubro a treze de Novembro, será realizada a campanha antirrábica, no município,
encaminhando cronograma com data, horário e bairro/ponto de referência – desps.:
Arquive-se, Plenário ciente; COMUNICADO sobre a liberação de recurso financeiro: do
Ministério da Educação: no valor de R$ 19.998,74 referente a 1ª Parcela do Programa Brasil
Carinhoso TD – competência 10/2014 – desp.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a
leitura, o Sr. Presidente concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. BENEDITO
LÉLIS RENÓ, reportando-se ao Projeto de Lei Nº 20, disse que a matéria propõe a criação
de três cargos para o CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, sendo um
Diretor, um Psicólogo e um Assistente Social, portanto, requererá informações sobre o
funcionamento do referido centro e a necessidade de criar tais cargos. Declarou saber que
parte dos servidores que trabalham atualmente no CRAS não são funcionários da Prefeitura
Municipal, mas, da Associação Caminhando Juntos (devido a convênio de parceria),
portanto, quer saber a real necessidade dos cargos, haja vista que a Prefeitura Municipal
alega não dispor de recursos para atender as solicitações dos Vereadores e acrescentou
ainda, que requererá informações sobre possíveis repasses, convênio ou verba especial
para manter referidos cargos. Dirigindo-se ao Sr. Presidente, solicitou-lhe não colocar o
projeto para votar “a toque de caixa”, possibilitando uma análise mais profunda por parte
dos Vereadoes, dizendo que dessa forma não passará pelas comissões das quais ele é
integrante, pois, quer saber se realmente são necessários tais cargos ou servirão apenas
para promover alguns “queridinhos da Prefeitura”. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA
justificando oralmente sua Indicação Nº 162, esclareceu que tem ouvido falar sobre a
necessidade de recursos para as áreas de educação e saúde, contudo e resguardadas as
proporções, entende que também falta olhar para o setor de esportes, viabilizando seu
funcionamento para atender crianças e jovens. Citou como exemplo, os programas e
projetos que são desenvolvidos nos municípios vizinhos, em parceria com o SESI de Mogi
das Cruzes e outros órgãos, enquanto Salesópolis não consegue desenvolvê-los e os perde
por falta de profissionais. Comentou que, atualmente, fala-se que a criança precisa de
psicólogo, psiquiatra e que tem coordenação, entretanto, não se percebe que falta
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desenvolver atividades, com ela, por profissionais da área de Educação Física, como já
ocorre nas cidades da região, e não por professores de sala de aula. Aliado a estes fatos,
lembrou que Salesópolis já dispõe de um Centro Esportivo, com quadras, piscinas e outras
dependências, para atender meninas e meninos, mas, não dispõe de profissionais, já que
os existentes estão afastados ou trabalhando em outras áreas. Esclareceu que sua
proposta é mais barata, no objetivo de dar vida ao Centro Esportivo que, atualmente,
sobrevive mais com atividades desenvolvidas graças ao apoio de colaboradores e não de
funcionário do quadro da Municipalidade. Enfatizou a importância de oferecer atividades
durante os períodos da manhã e tarde, de forma que a prática esportiva seja utilizada
também para atender as questões de saúde e educação, evitando o encaminhamento das
crianças e adolescentes aos psicólogos e psiquiatras. Lembrou que há projetos do Governo
Federal disponíveis para os municípios, contudo, para consegui-los, é necessário
apresentar as devidas propostas e documentos, mas, também lembrou que o município já
perdeu recursos por falta de encaminhamento de documentos exigidos. O orador alertou
que, não adianta falar de centros esportivos e quadras para os mais diversos bairros, se
não houver profissionais para desenvolver projetos nestes espaços, motivo pelo qual ele
estará cobrando a efetivação de programas esportivos, seja através de parcerias com
outras secretarias ou contratação de estagiários. Prosseguindo, reportou-se à sua
Indicação Nº 161, dizendo que o atual sistema de gerenciamento do município é arcaico
para o momento atual, sendo necessárias adequações que evitarão os desvios de função
tão debatidos nesta Casa de Leis, modernizando a estrutura à atual situação, ao invés de
enviar projetos que resolvem partes da estrutura. Citou, como exemplo, uma Secretaria de
Esportes, na qual, se forem criados cargos de Secretário e Diretor, mas não de Professor e
Estagiário, de nada adiantará para seu efetivo funcionamento, esperando, portanto, seja
feita a adequação sugerida para consertar o sistema que considera falho e prejudicial à
população. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA iniciou declarando seu apoio à
manifestação dos Nobres Colegas Lélis e Claudinei acerca do Projeto de Lei Nº 20 e da
necessidade de reestruturação administrativa, pois, embora reconheça a necessidade de
criar outros cargos, entende que é necessário priorizá-los, citando como exemplo a falta de
Médico do Trabalho, face os problemas atuais enfrentados por funcionários da Prefeitura
Municipal, como o caso dos alcoólatras. Ato contínuo, reportou-se ao seu Requerimento Nº
94, esclarecendo que o apresentou porque, há nove meses, os equipamentos da “Academia
ao Ar Livre” estão se deteriorando no Setor de Obras. Acrescentou que a academia
atualmente existente na “Avenida Nova” não se encontra em condições de uso, portanto,
espera agilidade na instalação. Justificando sua Indicação Nº 158, acrescentou que metade
do serviço na Estrada do Bracaiá já foi feito, contudo, lamentou que, tal qual este, todo
serviço assumido pelo Vice-Prefeito – Sr. Vanderlon Gomes, é feito pela metade.
Questionou o motivo dele não realizar o serviço completo, demonstrando com tal atitude
que está em busca de votos, tanto que somente realiza o serviço próximo de propriedades
cujos proprietários “têm dinheiro” ou são “seus chegados”, enquanto deveria atender a
todos, fazendo um serviço bem feito e completo. Enfatizou ainda que falta planejamento, e
que os maquinários trabalham meio período num bairro e são transferidos para outros, sem
completar a obra, ao invés de conclui-la num local, para depois iniciar outro. Ainda sobre a
mesma estrada, disse que apresentou a Indicação Nº 160, porque as atuais lixeiras de
madeira estão em péssimas condições e o lixo caindo e arrastado por animais, situação
que será resolvida com o atendimento da sua proposição, acrescentando ainda para que
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sejam afixadas placas junto às novas lixeiras, conscientizando a população para a
necessidade da coleta seletiva. Por fim, justificou sua Indicação Nº 159, esclarecendo que
os munícipes enfrentam dificuldades para reforma e manutenção dos túmulos, necessitando
de extensões muito longas para ligar equipamentos elétricos como furadeiras e outros. O
VER. PAULO AROUCA SOBREIRA, reportando-se à Indicação Nº 163, do Nobre Colega
Claudinei, disse acreditar que a Prefeitura Municipal deveria criar uma secretaria municipal
especializada na elaboração de projetos, porque há recursos estadual e federal sobrando
para todas as áreas, mas, é necessário o encaminhamento dos documentos exigidos.
Reportando-se ao Ofício Nº 117, encaminhado pela Santa Casa de Misericórdia Frederico
Ozanan, reiterou, conforme disse na sessão anterior, tratar-se de pessoas com dedicação,
vontade e caráter, que se preocupam com este município, apesar daqueles que têm
intenção de denegrir tal imagem. E, finalizando, sugeriu que cópia da ata da sessão
anterior, seja encaminhada à Santa Casa para que todos saibam o que relamente se fala
em sessão, nesta Casa de Leis. Não havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE
passou para a ORDEM DO DIA e, conforme pauta publicada, solicitou ao 1º Secretário
que procedesse a leitura dos Pareceres CJR Nº 020 e CFO Nº 038/14, ambos
recomendando o prosseguimento da tramitação do 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
outros. Terminada a leitura, o SR. PRESIDENTE colocou a matéria em única discussão. O
VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ disse que o apresentou após conversar com a Nobre
Colega Sandra, acerca do desenvolvimento religioso no Distrito dos Remédios, quando
viram no Padre Antonio, não apenas um religioso, mas, um psicólogo que aconselha e ajuda
as pessoas a resolverem seus problemas. Lembrou que, com isto, muitas pessoas saem da
área central para assistirem a missa do referido Padre Antonio, assim como fazem muitos
outros de cidades vizinhas, portanto e embora o pouco tempo que esteja neste município,
disse que ele merece essa honraria. Por fim, agradeceu todos os Nobres Pares por
entender que este é um projeto de todos, conclamando o apoio para sua aprovação. A
VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS iniciou dizendo que o Padre Antonio deixou de ser
apenas um religioso, pois, abraçou o Distrito dos Remédios e foi por ele abraçado. Lembrou
que ele se faz presente, não apenas na missa, mas, incentiva os mais diversos eventos nos
bairros adjacentes, inclusive, evento de capoeira. Falou que ele trouxe grandeza e
repercussão para o Distrito dos Remédios e para esta cidade de Salesópolis, com seu dom
de lotar a missa com pessoas desta e das cidades de Mogi das Cruzes e Biritiba Mirim, de
onde partem caravanas para assistirem a sua missa. A oradora enfatizou a importância de
se pensar no turismo religioso que esta cidade ainda não explora, porque as missas do
homenageado são opções fortes na atração de turismo e movimentação do comércio nos
arredores da igreja, garantindo assim um retorno para este município que é carente de
recursos. Registrou ter notado que o Padre fica sentado na praça e, diante de sua postura
solícita para com todos, as pessoas o procuram para uma conversa ou uma pergunta.
Relatou que, conversando com o Padre Antonio, disse-lhe que o Distrito dos Remédios
precisava dele, quando, com sua humildade, lhe respondeu que era ele quem precisava do
Distrito. A oradora declarou-se favorável à matéria pela figura do Padre na Igreja e pela
pessoa que ele é, esperando que continue realizando seu grandioso e importante trabalho,
especialmente, porque está conseguindo resgatar e colocar em evidência aquela parte
esquecida deste município. Ninguém mais se manifestando, foi Projeto de Decreto
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Legislativo Nº 003/14 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 comunicou que está prevista para a Ordem do Dia da próxima sessão, única
discussão e votação do PROJETO DE LEI Nº 016/14 (Estima a Receita e fixa a Despesa do
Município de Salesópolis, para o exercício de 2015), de autoria do Poder Executivo e, em
seguida, passou a EXPLICAÇÃO PESSOAL e, conforme livro de inscrição, concedeu a
palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ cumprimentou a Nobre
Colega e Professora Deise, que representou dignamente todos os Vereadores (Oradora em
nome do Poder Legislativo) na Sessão Solene Comemorativa ao Dia dos Professores,
realizada no dia quinze de outubro, enfatizando que foi um grande evento e que lhe fez
lembrar as primeiras solenidades, haja vista que, nos últimos anos, viu uma decadência
nesta solenidade e pouca participação de professores. Cumprimentou o Sr. Presidente pelo
momento festivo, ressaltando que agradou muitos professores com os quais conversou, e
agradeceu ainda as funcionárias desta Casa de Leis, pela organização perfeita e gentileza
ao registrar a presença dos Professores que não lecionam mais neste município, mas, que
sempre estiveram presentes nestas solenidades. Contudo, declarou sentir a falta de
representação da Diretoria Regional de Ensino e autoridades de outros municípios e das
que são ligadas ao Governo do Estado, os quais sempre se fizeram presentes nestes
eventos, enaltecendo Salesópolis, por ser a única cidade que realiza solenidade alusiva ao
Dia dos Professores. Em seguida, referiu-se a reunião que ocorreu na tarde desta sessão,
onde estiveram o Secretário Municipal de Educação e Cultura e Diretores das escolas
municipais, expondo o projeto que será debatido, em Audiência Pública, no próximo dia
vinte e dois. Explicou que a proposta da audiência será a extinção das escolas rurais e
transferência de todos os alunos para as unidades da área central, onde os moradores
rurais disporão de mais recursos, tecnologia e outros benefícios, evitando ainda que se
isolem na zona rural. Disse que, muito embora educação não seja sua área, aproveitou para
colocar algumas pendências relativas à Secretaria Municipal de Educação, deixando claro
que, se todas as vezes que tivesse algum problema na área, marcassem reuniões como
essa, evitariam muitas coisas, inclusive, matérias veiculadas na TV Diário. Sobre esta
matéria, lembrou que o bairro em referência (ver nome) tem um prédio escolar, atualmente
utilizado como canil, entretanto, disse que é importante verificar se há mais crianças no
bairro para atende-las, abrindo uma EMEI – Escola Municipal de Educação Infantil. Também
sugeriu que os imóveis utilizados por escolas rurais, patrimônios públicos atualmente
abandonados, tenham suas documentações legalizadas pela Assessoria Jurídica da
Prefeitura Municipal, e depois sejam utilizados como escola ou Posto de Saúde e, onde isto
não for viável, sejam vendidos e o recurso utilizado para aquisição de outros imóveis na
área central, evitando que, pela deterioração, percam valor de venda ou sejam invadidos.
Por fim, lembrou que, uma das escolas a ser desativada, foi reformada, no ano passado,
demonstrando a necessidade de tomar providências, seja vendendo-os ou disponibilizandoos, ainda que sejam para as associações de bairros. A VERª. SANDRA REGINA DE
ASSIS, reportando-se à reunião realizada na última sexta-feira, parabenizou o Capitão PM
Amaral, por cumprir o prometido, pois, no final de semana, detiveram algumas pessoas
nesta cidade, inclusive, um traficante de drogas. A oradora enfatizou que usuário de drogas
é considerado vítima e, pela nova legislação, atualmente, considerando doente, que precisa
ser tratado. Disse que, em geral, o traficante reconhece a gravidade da droga e não faz uso,
mas, pelo comércio ilícito, destroe famílias, jovens, inclusive meninas, de famílias de bem.
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Lamentou o fato ocorrido por ver avós e tias sofrendo, sem saber o fazer, contudo, é de
conhecimento geral que, para as drogas, só existem dois caminhos, caixão ou cadeia. Em
seguida, também enalteceu toda Polícia Militar pela força-tarefa que resultou na
mencionada apreensão, esperando tenham outras ações iguais, e que os Policiais
disponham de força, equipamento e efetivo para o bem desta cidade. Destacou que
Salesópolis é cidade pequena, todos se conhecem, portanto, espera que o tráfico seja
banido, especialmente, prendendo-se os traficantes, cortando o mal pela raiz. Referindo-se
à Administração Municipal, declarou entender que falta planejamento e gestão, enfatizando
que tem visto secretários e diretores “batendo cabeça” e realizando serviços paliativos, com
resultados de curto prazo. Ressaltou acreditar que a população quer planejamento, gestão
e organização e que, somente desta forma, melhorará a cidade, pois medidas paliativas
atendem o imediatismo, acrescentando que permanece a situação da falta de médico, de
remédio, de estradas em más condições, entre outros. Enfatizou que o Prefeito e VicePrefeito devem parar de fazer política e começar a trabalhar, sem culparem os funcionários
que fazem o que podem, ainda com os baixos salários que recebem. Disse que os
Vereadores têm muitas idéias e planos, mas, ninguém os ouve, mesmo que sejam “do lado
do Prefeto”, demonstrando que não é questão de oposição, mas, exposição da realidade.
Declarou entender que falta humildade ao Prefeito e Vice-Prefeito para pedirem ajuda aos
funcionários e à população que nunca se nega a ajudar, relembrando o recente evento
realizado em prol da Santa Casa. Entretanto, ressaltou que não adianta contar com este
tipo de pessoas, se a cidade não dispõe de agentes políticos à altura e, concluindo, disse
acreditar que passou da hora do Poder Executivo fazer a parte que lhe compete. Ato
contínuo, parabenizou a Festa de Nossa Senhora Aparecida e das Crianças, realizada no
Bairro dos Mirandas, no dia anterior a esta sessão, onde as crianças e ela mesma se
divertiram muito. Também parabenizou o Secretário Municipal de Esportes, pela realização
do Campeonato Intermunicipal de Futsal Masculino e Feminino, cuja final ocorreu na última
sexta-feira, onde ela prestigiou, juntamente com os Vers. Sérgio, Claudinei, Cristian e
Presidente desta Casa de Leis. Valorizou o evento e o considerou de difícil realização,
porque, hoje em dia e com a internet, é muito difícil levar os jovens para as quadras,
campos e seus campeonatos. Informou que também está sendo realizado o Campeonato de
Futebol de Campo, cuja final está prevista para o próximo final de semana. Parabenizou
ainda todos os atletas de ambos campeonatos, lembrando que o esporte é uma das saídas
para acabar com as drogas, porque tira os jovens das pessoas do mal. Lembrou, por fim,
que a praça está dominada pelas pessoas do mal porque as famílias se afastaram dela,
portanto, enfatizou que é necessário trazer as famílias de volta à praça desta estância
turística que tem tudo para ser a cidade mais linda da Região do Alto Tietê. O VER.
CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA, reportando-se ao 1º Campeonato Intermunicipal de
Futsal, disse que o evento foi realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes
e Lazer, que cedeu o espaço e seus profissionais, e os atletas pagaram pelos árbitros, cujo
valor foi superior ao normal, por agregar gastos com transporte desses profissionais.
Esclareceu que, devido à falta de campeonato interno, as equipes de Salesópolis estavam
jogando em outros municípios, gastando muito mais e, após ele mesmo ter conversado com
os representantes de cada uma das equipes, apresentando a proposta desde campeonato,
tudo foi organizado e deu certo. Disse que espera fortalecer essa metodologia, incluindo
crianças e adolescentes, porque, desta vez, o campeonato foi direcionado apenas para
veteranos e adultos, masculino e feminino. Referindo-se à manifestação da oradora que o
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antecedeu, lembrou que, no passado, Salesópolis contava com equipe feminina de campo e
futsal, que participava de campeonatos intermunicipais, mas, durante algum tempo, esteve
inativo e agora está sendo retomada. Considerou legal a final do campeonato, com a
participação dos Vereadores na entrega de medalhas, demonstrando o reinício do trabalho
e fortalecimento da área de esportes. Disse que, para melhorar, a área ainda precisará de
acessórios e materiais humanos, lembrando da necessidade de atender também outras
modalidades, como vôlei, basquete, natação e a equipe da terceira idade que, atualmente,
também participa de campeonatos intermunicipais. Lembrou também que, ao realizar
torneios e campeonatos, realiza-se mais um atrativo no município. Ato contínuo, referiu-se à
Sessão Solene Comemorativa ao Dia do Professor, considerando também o evento
excelente e muito boa a idéia de premiar os profissionais. Enfatizou a necessidade de
diálogo e participação popular para diminuir os erros, citando como exemplo o que vem
ocorrendo na Santa Casa local, comprovando a necessidade de colocar as ideias “na mesa”
para que seja definida e colocada em prática a melhor. Referindo-se à Área de Educação,
no tocante à transferência dos alunos da zona rural para a área urbana, disse acreditar que
já foi realizada análise, Lembrou que, antes, quando a produção de eucalipto estava em
alta, as pessoas trabalhavam na área rural e seus filhos estudavam nas escolas rurais, mas,
com a queda da produção, acredita que enfraqueceu a procura dessas escolas rurais com a
consequente redução da demanda. Lembrou, contudo, que a Diretoria Regional de Ensino
dispõe de diretrizes para definir o número de alunos necessários ao funcionamento de
escolas rurais, e que ainda deve-se avaliar todas vantagens e desvantagens, considerando
também os custos do transporte escolar. Também lembrou que já é final de ano e tudo deve
ser avaliado para que seja colocado em prática no início do próximo ano, incluindo-se o
atendimento a crianças menores, das escolas de educação infantil. Declarou conhecer a
Professora Inês, atual Diretora de Educação do município, sua capacidade e conhecimento,
contudo, reiterou a necessidade de avaliar todos os fatores, evitando começar o ano com
tudo bagunçado. Falou que é importante atender os anseios da população, pois, ele
mesmo, acreditava que o AEE – Aendimento Educacional Especializado deveria ocorrer em
polos diversificados, mas, junto aos pais dos alunos, ficou definido que será melhor o
atendimento em uma única unidade. Retomando sobre a Solenidade Comemorativa ao Dia
do Professor, o orador também parabenizou esta Casa de Leis e a Prefeitura Municipal e,
acreditando que as homenagens devem ser feitas em vida, declarou-se feliz por ver
profissionais que conhece e julga merecedores, sendo homenageados naquele evento.
Lembrou ainda a importância dos pais saberem quando o professor do seu filho é
homenageado e reconhecido, portanto, reiterou que foi uma boa iniciativa da Secretaria
Municipal de Educação para o fortalecimento da sociedade. Com relação ao Setor Municipal
de Trânsito, disse que buscou informações junto ao DENATRAN, constatando que este
município contava, em 2010, com seis mil novecentos e setenta e seis veículos e, neste
ano de 2014, são nove mil setecentos e dezenove veículos, portanto, muito mais veículos
se comparado aos índices das cidades vizinhas. Diante de tais números, declarou-se
convencido ainda mais de que o sistema está falho e da necessidade de se criar uma
Secretaria ou Coordenadoria Municipal de Trânsito. Lembrou que, em frente a Praça da
Matriz, tinha uma placa de trânsito que foi retirada, julgando como mais uma demonstração
da importância do setor na solução dos problemas de trânsito, como é o caso das
dificuldades atualmente enfrentadas para estacionamento na área central da cidade. O
VER. MÁRIO BARBOSA PINTO também parabenizou os organizadores da Solenidade
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Comemorativa ao Dia dos Professores, considerando também que merecem tal honraria,
entretanto, deixou claro que todo dia é Dia dos Professores, haja vista que, enquanto os
filhos estão na escola, sob a responsabilidade de tais profissionais, os pais ficam
despreocupados. Em seguida, enfatizou a importância da reunião, realizada nesta data,
com o Secretário Municipal de Educação, Diretores de Escola e Vereadores, sugerindo que
outras secretarias municipais sigam esse exemplo, evitando que problemas pequenos se
transformem em grandes processos. Reportando-se a manifestação do Nobre Colega Lélis,
acerca do Projeto de Lei Nº 20, nesta sessão, disse que, se a matéria for debatida com os
Vereadores e sua importância para o município bem explicada, evitará polêmicas antes da
discussão em tribuna, quando da sua deliberação. Quanto ao transporte escolar, assunto
comentado pelo Nobre Colega Claudinei, lembrou que, devido as dificuldades dos
professores nas escolas rurais, que têm que desenvolver conteúdo para séries variadas e
ainda se responsbilizar pela merenda e limpeza de banheiro, o preparo do aluno é
prejudicado e sua dificuldade fica evidente quando, para prosseguirem os estudos, são
transferidos para as escolas da zona urbana. Entretanto, lembrou que, por determinação
legal, a partir de 2015, o município será obrigado a matricular as crianças nas EMEI’s –
Escolas Municipais de Ensino Infantil e então, questionou se os pequenos moradores da
zona rural virão para as EMEI’s da área central e depois voltarão para a zona rural,
prosseguir os estudos nas EMEF’s – Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Enfatizou
que, diante deste fato, será necessária nova adaptação do município, pois, atualmente, as
crianças saem das EMEI’s lendo e escrevendo. Acrescentou que, segundo informações
naquela reunião, todos os pais da zona rural estão sendo notificados acerca da nova
legislação, pauta da audiência púbica que tem por objetivo debater o assunto e evitar
problemas futuros. Prosseguindo, o orador comentou que foi publicado no Jornal do Povão,
sobre os sessenta loteamentos da cidade, todos denominados, como por exemplo
“Loteamento – Condomínio Miguel Mariano”, “Loteamento Eudaisa”, “Loteamento Serginho
da Aurora”, entre outros, cujos moradores terão que prestar esclarecimentos junto ao
Promotor do GAEMA - Grupo de Atuação Especial do Meio Ambiente, localizado na Praça
da Sé, em São Paulo, e que, os primeiros convocados são os moradores do “Loteamento
dos Barbosas”, que é da sua família, lamentando tal notificação, pois, sua tia, que mora na
mesma casa, há setenta anos, também terá que comparecer. Informou que, tudo isso é
consequência dos documentos encaminhados ao Ministério Público pelo Diretor de
Regularização Fundiária, da gestão passada, o arquiteto João Martins do Prado Júnior.
Lamentou tudo isso, relatando que assistiu uma matéria televisiva, sobre uma cidade do
Acre que, há vinte anos, um Vereador foi eleito com cinco votos e o Prefeito do Município
com dez, mas, atualmente, aquela mesma cidade conta com sete mil e quinhentos
moradores, dois mil e trezentos eleitores, e já dispõe de água encanada, energia elétrica e
emprego, ou seja, tudo isso no meio do Amazonas, enquanto Salesópolis, distando apenas
cem quilômetros da capital mais rica do Brasil, passa por tantas dificuldades vergonhosas.
Comentou que, nesta data, passou todos os documentos ao Deputado Estadual Dr. Gondim,
solicitando-lhe medidas na solução dos problemas, contudo, o orador questionou por que o
município está sendo perseguido, se a Constituição Federal, que é a lei maior do Brasil,
garante a todos o direito à moradia. Declarou-se indignado por saber que todos os
moradores de loteamentos, mesmo os mais idosos, terão que ir ao GAEMA em São Paulo,
ouvir o Promotor cientificá-los sobre tudo o que vai acontecer. Dirigiu-se aos Nobres Pares
e solicitou que se unam para ajudar a população que clama por medidas, exigindo os
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direitos do cidadão, considerando ainda que todos os que têm casas em loteamentos foram
notificados, ainda que tais casas sejam habitadas há mais de setenta anos e seus
proprietários sejam idosos. Citou novamente a denominação de vários loteamentos,
lembrando que em muitos casos, não são loteamentos, mas, propriedades divididas entre
herdeiros que, sendo entendido como loteamento irregular, vem surpreendendo as pessoas
desta cidade que, recentemente, também foram surpreendidas com as mil e oitocentas
multas ambientais. Por fim, lembrou que, no próximo domingo, dia vinte e seis de outubro,
haverá eleição em segundo turno para Presidente da República e, há poucos dias atrás
foram eleitos com votos deste município, Governo do Estado e Deputados, os quais devem
considerar os votos que receberam dos salesopolenses e unirem esforços em prol da
população local. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA iniciou reportando-se à
manifestação do último orador sobre os loteamentos irregulares, sugerindo que esta Casa
de Leis oficie o Promotor do GAEMA, para que ele venha ouvir a população nesta Câmara
Municipal de Salesópolis, evitando o deslocamento de tantos munícipes à Capital Paulista.
Considerou o Campeonato de Futsal muito bonito, entretanto, ressaltou que é necessário
fazer a limpeza da piscina do Centro Esportivo, cuja situação expôs em fotos, no telão do
plenário, alertando tratar-se de problema de saúde pública. Disse esperar que o funcionário
responsável pela limpeza, atualmente afastado do cargo, retorne às suas funções, bem
como que a Prefeitura Municipal lhe dê condições para fazer tal limpeza, especialmente,
neste período em que o calor se aproxima de trinta e cinco graus, disponibilizando a piscina
aos munícipes. Prosseguindo, comentou que solicitou a colocação de tubulação de concreto
próximo à propriedade do “Sr. Paulo das Ervas”, para evitar a queda de um muro residencial
já trincado e expondo a casa à risco, situação pendente há quase dois anos. Acrescentou
que, três dias após relatar o fato em tribuna desta Casa de Leis, a mesma senhora que lhe
solicitou intervenção junto à Prefeitura Municipal para solucionar o problema, lhe informou
que o Vice-Prefeito Municipal – Sr. Vanderlon, estava resolvendo o assunto. Enfatizou à
referida senhora que o serviço estava incompleto e ainda não conseguiu convencê-la de
que as medidas foram tomadas porque ele usou a tribuna deste Legislativo e ameaçou
chamar a Defesa Civil. Falou que o Vice-Prefeito Municipal está ligeiro e fazendo festa “com
chapéu alheio”, portanto, mandou-lhe recado para “ter mais vergonha na cara” e informar
aos munícipes quando realiza o serviço atendendo pedido de Vereador. Solicitou-lhe
também não se esquecer da casa do Sr. Vando, onde também precisa de tubulação, caso
que ele conhece, desde o período eleitoral, quando presenciou, filmou e fotografou. Ato
contínuo, expôs fotos no telão e relatou sobre um poste, localizado na Rua Vinte e Oito de
Fevereiro, próximo ao Setor Municipal de Obras que, devido às queimadas, teve sua parte
inferior queimada, inclinando do lado da rua e prestes a cair, expondo toda população à
risco. Disse que fará documento solicitando a troca, diretamente ao Sr. Marcos Scarpa,
representante da Empresa Bandeirante Energias do Brasil, pois, embora tenha a senha e
possa fazer o pedido via site, prefere encaminhar ofício ou falar pessoalmente, evitando que
o Vice-Prefeito corra e divulgue que foi ele quem o fez. Quanto à reunião entre os
Vereadores e Secretário, Diretora, Coordenadores de Educação e Diretores de Escola,
nesta data, lembrou que a Profª. Jane Cardoso (Diretora da EMEF Professora Sônia Maria
da Fonseca), ao tratar sobre o fechamento de escolas rurais, enfatizou a necessidade de
construir novas e modernas unidades escolares, alertando que as atuais não suportam a
demanda. O orador disse que sugeriu à referida Diretora e ao Secretário Municipal de
Educação que não meçam esforços para que a Creche-Escola do Bairro Fartura saia do
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papel, haja vista que prevê o atendimento de cento e cinquenta crianças, em período
integral. Lembrou ainda que o imóvel para sua construção já foi desapropriado, através de
Decreto datado de 2013, portanto, independentemente do valor que a Prefeitura Municipal
deverá desembolsar, que não deixem perder o recurso estadual, superior a um milhão de
reais, que será liberado para este fim. Reiterou seu pedido de todas as sessões, acerca da
instalação de três tomadas para a sala de aula do AEE – Atendimento Educacional
Especializado, que viabilizarão a utilização de quatro computadores aos alunos da referida
sala. Lembrou que, em 2013, apresentou uma Indicação, solicitando à Prefeitura Municipal
não medir esforços para a aquisição de uma moto aos Fiscais da Prefeitura Municipal,
considerando que Salesópolis tem mais de seiscentos quilômetros de estradas rurais.
Também lembrou que, naquela oportunidade, recebeu resposta de que a compra estava
sendo providenciada e, muito embora a Prefeitura Municipal também tenha arrecadado
recursos no leilão de veículos e maquinários, até o momento, referidos Fiscais não dispõem
de veículo. Alertou que estes profissionais precisam também orientar as pessoas que estão
construindo em área ilegal, evitando que construam em local impedido e, no futuro, sejam
prejudicados, motivo pelo qual continuará cobrando. Informou que a operação realizada
pela Polícia Militar, na última sexta-feira e sábado, sob o comando do PM Martins e demais
Policiais, resultou na abordagem de trinta e duas pessoas, dez vistorias de veículos, bem
como foram vistoriados três bares, elaborados três autos de infração de trânsito e um tráfico
de entorpecente. Neste último caso, relatou tratar-se de um flagrante de quatro pessoas,
dois maiores do município vizinho e um casal de menores desta cidade, cuja menina já tinha
sido apreendida com drogas, há duas semanas, no município de Biritiba Mirim, portanto,
espera sejam esses menores encaminhados à Fundação Casa para recuperação. Também
informou que foram levados para a Delegacia local, dois usuários portando entorpecente, e
feita uma prisão em flagrante delito por tráfico. Finalizando, o orador lembrou que, no dia
seguinte a esta sessão, seria realizada outra reunião, nesta Casa de Leis, entre os
Vereadores e o Dr. Marcos Batalha – Delegado Seccional de Polícia Civil, para discutirem
sobre este assunto e a segurança pública em geral do município. A VERª. DEISE
APARECIDA CORRÊA DUQUE justificou sua ausência na reunião com o Secretário
Municipal de Educação, que somente ocorreu devido à problemas particulares. Em seguida,
referiu-se à coleta seletiva de lixo, sugerindo que a Prefeitura Municipal realize um trabalho
para divulgar os dias de coleta, conscientizando a população para não disponibilizá-los com
muita antecedência nas vias públicas, evitando que fiquem exalando mau cheiro,
especialmente, nestes dias de intenso calor. Alertou ainda que, além de serem rasgados
por animais ou chutados pelas pessoas, com a chegada da temporada de chuvas, os sacos
de lixo podem ser arrastados pelas águas. Com relação à comemoração alusiva ao Dia dos
Professores, a oradora, como professora, também considerou a mais bonita dentre as
solenidades realizadas durante todos esses anos, emocionando todos os presentes naquela
grande festa. Agradeceu todo empenho da Prefeitura e Câmara Municipal para realização
da solenidade, declarando-se certa de que foi muito difícil escolher apenas dois Educadores
Nota 10 por unidade escolar. Por fim, ressaltou que todos os Professores são merecedores
de homenagens, inclusive os mais antigos e aposentados, e que naquela ocasião, todos se
lembraram dos seus antigos Professores. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA também
parabenizou a Secretaria Municipal de Esportes pelos eventos realizados e, reportando-se
à Solenidade Comemorativa ao Dia dos Professores, disse que foi importante a festa para
lembrar aqueles que se dedicaram e deixaram sua contribuição na área educacional deste
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município. Parabenizou a Prefeitura e Câmara Municipal, mencionando os funcionários,
destacando o Professor José Luiz Padilha Aguillar – Secretário Municipal de Educação,
pela organização do evento. Disse que eventos iguais devem ser realizados para
homenagear outras classes profissionais do funcionalismo público, pois, todos se
empenham para atender a população, sugerindo ainda que eventos que valorizem o
funcionário público sejam inclusos no calendário da Secretaria de Administração Municipal.
Parabenizou também a Polícia Militar pela ação e apreensão, esperando não tenha ocorrido
apenas por um dia, mas, que seja uma constante, porque o município precisa de tais ações,
e de aumentar o pequeno efetivo policial local para resolver os problemas, sugerindo, por
fim, que considerem a necessidade e não apenas a estatística. O VER. EDNEY CAMPOS
DOS SANTOS parabenizou, em nome da Nobre Colega e Professora Deise todos os
Professores deste município, bem como os que moram fora, mas, lecionam nesta cidade.
Agradeceu e parabenizou os funcionários desta Casa de Leis e demais envolvidos na
organização da Sessão Solene Comemorativa ao Dia dos Professores, e a Prefeitura
Municipal, pela parceria. Disse que todos os professores são dignos da homenagem e que
os não premiados também são dignos de elogios, porque se dedicam e se doam para a
educação das crianças e preparação do futuro delas. Referindo-se a reunião, realizada
nesta data, com o Secretário Municipal de Educação e Gestores da pasta, frisou a
importância do debate que possibilita discutir, questionar e expor opiniões, facilitando a
decisão e o consenso. Declarou-se certo de que a Audiência Pública, a ser realizada no
próximo dia vinte e dois, validará a decisão a ser tomada que, também acredita, visará o
melhor para os alunos. Ressaltou que a decisão afetará a vida das pessoas, especialmente,
das crianças, portanto, deverá ser avaliados todos os prós e contras, a fim de que se defina
pelo melhor serviço e, consequentemente, pelo melhor resultado. Em seguida, registrou
sua gratidão à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento e Agronegócios,
na pessoa do Sr. Rodolfo Marcondes – Diretor Municipal de Agronegócios, que esteve no
último sábado, realizando uma palestra sobre o CAR – Cadastro Ambiental Rural, no Bairro
dos Pintos. Lembrou que o município vem debatendo esta situação há vários meses, nesta
cidade e no Distrito dos Remédios e esta última reunião foi realizada, atendendo pedido dos
moradores do Bairro dos Pintos, que puderam tirar suas dúvidas. Disse que, muito embora
algumas pessoas estejam em dúvida acerca do referido cadastro, ele não é instituído pelo
município, mas, por Lei Federal, esclarecendo ainda que, devido à parceria entre o Governo
do Estado, do Município e TNC, será disponibilizada a forma de cadastro aos produtores
rurais. Por fim, solicitou aos proprietários rurais que ainda não dispõem de informações,
procurarem a Diretoria Municipal de Agronegócios a fim desmistificar o assunto, porque
todos deverão cadastrar suas propriedades, para as quais referido cadastro será exigido
quando da inscrição em programas do governo ou financiamento. O VER. SÉRGIO DOS
SANTOS, reportando-se à manifestação do Nobre Colega Mário, acerca dos loteamentos,
esclareceu que o Promotor não vai atrás do problema, apenas age quando recebe
denúncia. Sendo assim, deixou claro que a denúncia foi feita pelo Prefeito Municipal da
gestão anterior, Sr. Antonio Adilson de Moraes, prejudicando inúmeras pessoas que estão
sendo obrigadas a se deslocar para São Paulo para resolverem os problemas. Em seguida,
concordou com a sugestão apresentada para que o Promotor do GAEMA venha a esta
cidade ouvir o depoimento dos proprietários, solicitando aos Nobres Pares que busquem
apoio e intercessão dos Deputados de cada partido. Disse que esperará o fim deste
processo para então mover uma ação contra o então Prefeito Municipal e o arquiteto João
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Martins (então Diretor Municipal Fundiário), porque terão que provar o que disseram, já que
ele (o orador) não tem nenhum loteamento na cidade. Acrescentou que antes, requererá ao
Setor de Cadastro da Prefeitura Municipal, um documento oficial acerca da denominação
dos loteamentos. Lamentou e disse acreditar que seu nome foi usado por questões
políticas, portanto, uma calúnia, inventando a existência do “Loteamento Serginho da
Aurora”. Enfatizou que este caso deveria ser exposto na imprensa televisiva, seja TV Diário
(Rede Globo) ou TV Record, citando como exemplo a família do Nobre Colega Mário, que
não tem loteamento e que se referem à área relativa à divisão de herança. Falou que há
muitas inverdades, contudo, está certo de que a justiça prevalecerá e o ex-Prefeito Adilson
terá que pagar pelo seu erro. Por fim, disse que contratará advogado e sugeriu a todos que
divulguem o nome do Sr. Antonio Adilson como o denunciante que prejudicou as famílias de
Salesópolis, quando registrou os sessenta loteamentos. Não havendo mais oradores
inscritos, o SR. PRESIDENTE agradeceu todos os Vereadores que participaram da Sessão
Solene Comemorativa ao Dia dos Professores, bem como as funcionárias Arlete e Bete pela
organização. Em seguida, informou que, no dia anterior a esta sessão, foi realizada uma
Corrida no município vizinho de Biritiba Mirim, tendo como classificado os salesopolenses
Luiz Fernando - 1º Lugar na Categoria cinco quilômetros e meio, Osni e Demétrio respectivamente 1º e 3º lugar na classificação geral. Informou ainda que o “Osvaldinho da
Parabólica”, René Vila Nova e José Maria, conquistaram, respectivamente o 1º, 2º e 3º
lugares na Categoria de trinta e cinco a quarenta e quatro anos. Parabenizou estes atletas
que representaram Salesópolis, esperando que a Prefeitura Municipal possa, cada vez
mais, apoiá-los. Em seguida, dirigiu-se novamente aos Vereadores, lembrou-lhes da
reunião, no dia seguinte a esta sessão, às quatorze horas, nesta Casa de Leis, com o Dr.
Marcos Batalha – Delegado Seccional de Mogi das Cruzes, sobre a segurança deste
município, da Audiência Pública sobre Escola do Campo, agendada para o dia vinte e dois,
às dezenove horas, no Centro Pastoral, e ainda da reunião na Santa Casa de Misericórdia
Frederico Ozanan, no dia vinte e três, às dezenove horas e trinta minutos e, por fim,
informou que, de acordo com o Decreto Municipal Nº 3039/2014 do Poder Executivo, ele
também declarou ponto facultativo nesta Câmara Municipal, no próximo dia vinte e sete de
outubro, considerando que, no dia vinte e oito de outubro se comemora o Dia do
Funcionário Público, portanto, na próxima segunda-feira, não haveria sessão ordinária
desta Casa de Leis. 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 20 de Outubro de 2014.
PRESIDENTE

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