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ATA DA 32ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 21 de Outubro de 2013 - 1º Período da 16ª Legislatura. Aos
vinte e um dias do mês de Outubro do ano dois mil e treze, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Trigésima Segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de
Salesópolis sob a presidência do Vereador Francisco Marcelo de Morais 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 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:
MENSAGEM Nº 1187 do Poder Executivo, encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 030/13
(Revoga integralmente a Lei Nº 1610 de 22 de junho de 2010 que institui gratificação aos
servidores municipais pela execução ou colaboração em atribuições de trabalhos técnicos,
científicos ou de relevante utilidade para o serviço público, além das atribuições normais, no
âmbito do Poder Executivo Municipal, e dá outras providências) – desp.: Às Comissões de
Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr.
Prefeito Municipal Nºs 169 – Responder na forma como pede o Requerimento Nº 147/13,
conforme Regimento Interno, em seu Capítulo III, Das Informações, Artigo 234, Parágrafos
1º, 2º, 3º e 4º, do Ver. Benedito Lélis Renó; e 170/13 – Determinar aos setores
competentes, realizar um estudo de viabilidade para definir entre a aquisição de veículos e
realização de concurso público para o cargo de motorista ou contratação terceirizada de
veículos e motoristas, para atender a crescente demanda de pacientes aos hospitais da
região e capital, enviando cópia do processo, com a devida conclusão, a esta Casa de Leis,
do Ver. Claudinei José de Oliveira – desps.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 300 – Determinar ao setor competente, realizar a
reforma e manutenção do jardim da Praça do Distrito dos Remédios, do Ver. Paulo Roberto
de Faria; 301 – Determinar ao setor competente, realizar a vistoria ao longo da Estrada da
Petrobrás, objetivando identificar trechos pontuais que necessitam de manutenção e,
posteriormente, providenciar as ações corretivas necessárias, com o intuito de melhorar as
condições de tráfego no local, do Ver. Edney Campos dos Santos e outros; 302 –
Determinar ao setor competente a limpeza geral, com retirada de entulho, do Cemitério
Municipal, bem como seja feita uma programação especial de horário de funcionamento,
nos dias que antecedem e no próprio Dia de Finados, divulgando-a na cidade e,
especialmente, afixando-a em tamanho e local de fácil visibilidade na frente daquele recinto,
do Ver. Claudinei José de Oliveira; 303 – Executar, a partir do corrente mês de outubro,
Operação de Final de Ano-Salesópolis mais limpa e mais bem cuidada, incluindo capina ao
lado das guias e nas ruas da cidade, limpeza nas margens do Rio Paraitinga, tirando todo o
lixo, e pinturas das guias nas principais ruas de acesso, do Ver. Benedito Lélis Renó; e
304/13 – Determinar ao setor competente, instalar uma grade de proteção na Avenida
Prefeito Pedro Rodrigues de Camargo Neto, em frente à Pizzaria do Hélio, bem como seja
realizada uma operação tapa buraco no trecho entre as duas pontes de alvenaria da referida
avenida, do Ver. Sérgio dos Santos – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente; MOÇÃO
Nº 008/13 – DE CONGRATULAÇÕES ao Excelentíssimo Deputado Estadual ANDRÉ DO
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PRADO (PR), pela realização e irrestrito apoio à Primeira Audiência Pública sobre a “LEI
ESPECÍFICA”, que dispõe sobre os limites da área de proteção e recuperação dos
mananciais do Sistema Produtor do Alto Tietê – SPAT, do Ver. Claudinei José de Oliveira e
outros – desp.: Aprovada, encaminhe-se; OFÍCIO Nº 536 do Gabinete do Secretário de
Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, em resposta à Moção de Apelo
Nº 006/13 que solicita aprovação do Projeto de Lei Específica do Alto Tietê-Cabeceiras,
informando que, vencidas as etapas de tramitação nos organismos de planejamento e
gestão, referida matéria será recebida por eles, analisada pela consultoria jurídica da pasta
e posteriormente remetida à Subsecretaria de Assuntos Parlamentares da Casa Civil do
Governo do Estado para apreciação e encaminhamento à Assembleia Legislativa,
ressaltando que envidará todos os esforços para brevidade dos trâmites – desp.: Arquive-se
junto ao Processo de origem, Plenário ciente; COMUNICADOS sobre a liberação de recurso
financeiro: do Ministério da Saúde – no valor R$ 34.294,00 para o Pagamento de PAB
FIXO – competências Setembro/13; CONVITE da Secretaria Municipal de Saúde para o
Fórum Saúde do Trabalhador, com tema “Segurança do trabalho nos Serviços de Saúde, no
próximo dia vinte e cinco, das nove às doze horas, no Salão Paroquial da Igreja Matriz –
desps.: Arquive-se, Plenário ciente; REQUERIMENTO do Ver. Paulo Roberto de Faria,
solicitando trinta dias de licença, no período de 22 de outubro a 20 de novembro de 2013,
para tratar de interesses particulares – desp.: Ao final do Expediente para discussão e
votação. Terminada a leitura, o SR. PRESIDENTE colocou em única discussão o
Requerimento de licença do Ver. Paulo Roberto de Faria. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ
disse que esta Casa de Leis sentirá muito a ausência do Nobre Colega, enfatizando sua
importância e ressaltando que, embora sendo adversários políticos, ele sempre expôs sua
opinião sem ferir, portanto, espera seu retorno. O VER. PAULO ROBERTO DE FARIA
esclareceu que enfrenta um problema, contudo, não é tão grave, mas, precisará ficar
afastado do cargo apenas por quatro sessões. Disse que espera retomar o cargo dentro de
um mês e finalizou agradecendo a manifestação do orador que o antecedeu. O VER.
SÉRGIO DOS SANTOS disse ao Nobre Par que estes trinta dias sem ele serão como seis
meses, e que fará falta como companheiro desta Casa de Leis. Falou ainda que o conhece
há seis anos, e deseja que seu problema passe logo para retornar em breve e, finalizando,
declarou que o Nobre Colega mora em seu coração. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA
disse que um mês sem o Nobre Colega Paulo Roberto equivalerá a três anos, contudo, está
certo de que seu substituto terá a mesma qualidade e prestará um bom serviço à
comunidade, e finalizou dizendo esperar que ele retorne o mais rápido possível. Ninguém
mais se manifestando, foi o referido Requerimento de Licença submetido à votação, sendo
aprovado por dez votos, dada a abstinência do requerente, conforme Artigo 189 do
Regimento Interno desta Casa de Leis. Aprovado o Requerimento de Licença, o SR.
PRESIDENTE comunicou que, com base nas disposições legais e regimentais, convocará o
suplente para assumir a cadeira do Vereador licenciado e, dando prosseguimento aos
trabalhos, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS
justificou oralmente sua Indicação Nº 304, acrescentando a necessidade de resolver
também o problema relativo ao mau cheiro exalado pelo esgoto, naquele mesmo trecho. O
SR. PRESIDENTE também concordou que a situação daquela rua é horrível mesmo e,
dando prosseguimento, concedeu a palavra ao VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ. O orador
iniciou justificando seu Requerimento Nº 169, enfatizando que cobra resposta ao seu
Requerimento Nº 147 cujo prazo já expirou, contudo, se ainda assim não consegui-la, levará
o caso ao Ministério Público. Esclareceu que o alvo daquele requerimento é a sindicância
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realizada no Centro Esportivo Municipal, devido à aquisição de materiais esportivos que
nunca apareceram, incluindo taco de golfe, no valor de cinquenta mil reais, pois, tudo indica
que foi utilizado dinheiro público para outras finalidades. Em seguida, justificou oralmente
sua Indicação Nº 303, dizendo que tem visto mato com altura superior a meio metro, nas
ruas centrais da cidade, além das guias que já estão tomadas de mato. Relatou ter visto um
sofá velho na beira do Rio Paraitinga, alertando que, em breve, ele cairá no rio, assim como
tem visto o matagal nas ruas do Bairro Fartura, Jardim Nídia, Totozinho Cardoso e outros
bairros. Lamentou que, muito embora Salesópolis seja uma estância turística, não se vê
ninguém cuidando ou limpando a cidade, zelando pela sua boa imagem, motivo pelo qual
apresentou tal proposição. Enfatizou que, sendo atendida sua Indicação, 2014 começará
diferente, entretanto, declarou não ver perspectiva, sendo necessário motivar a
Administração Municipal o tempo todo para que seja passada uma mensagem positiva à
população, lembrando que, na próxima semana, será realizada a Festa do Peão e a cidade
deve se preparar para isto. Reportando-se à manifestação e proposição do Nobre Colega
Sérgio dos Santos, lembrou que já enviou requerimento à Sabesp, questionando sobre a
causa do mau cheiro exalado na mesma avenida, quando referida companhia respondeu
que não era esgoto, contudo, disse que visitou o local e reconheceu tratar-se de esgoto
mesmo. Falou também que será necessário solicitar à Sabesp e também usar a
retroescavadeira da Prefeitura Municipal para que, em parceria, realizem o serviço, pois a
situação não pode permanecer sem medidas. Acrescentou que, se o problema for causado
ou de responsabilidade do supermercado instalado naquelas proximidades, sugeriu que a
Vigilância Sanitária advirta o proprietário e, se o problema não for resolvido, seja feita a
intervenção. Por fim, disse que o Prefeito Municipal tem que resolver os problemas,
ressaltando que a falta de medida depõe contra os Vereadores, tanto que grande parte da
população pensa que eles não fazem nada, mas, ao contrário, todos estão trabalhando. O
VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS justificou oralmente sua Indicação Nº 301,
enfatizando que, além de verificar in loco a dificuldade da estrada, também foi procurado
por usuários solicitando providências para evitar danificação nos seus veículos e prejuízos
com a queda de cargas. Disse ainda que, após as últimas chuvas, a situação se agravou
nas proximidades do Bairro dos Pintos, requerendo medidas com brevidade. Quanto ao
problema de esgoto nas proximidades do Supermercado Okamura, do Bairro Totozinho
Cardoso, o orador esclareceu que o assunto já foi exposto, contudo, reiterou que a Sabesp
sempre se coloca à disposição dos seus clientes, bem como do Poder Executivo e
Legislativo, e não se nega a realizar os serviços que são de sua responsabilidade,
reiterando que é necessário verificar as partes envolvidas, para realizarem o serviço em
parceria, para o bem da população. O SR. PRESIDENTE, reportando-se à licença do Nobre
Ver. Paulo Roberto, esclareceu a todos que ele não terá direito ao subsídio, ou seja, será
uma licença sem remuneração. Informou ainda que, no dia seguinte a esta sessão, adotará
as providências necessárias à convocação do suplente, que deverá assumir a vaga na
próxima sessão. Não havendo mais oradores inscritos, o Sr. Presidente passou para a
ORDEM DO DIA e conforme pauta publicada, solicitou ao Sr. 1º Secretário que
procedesse a leitura dos Pareceres CJR Nº 023 e CFO Nº 038, ambos recomendando a
aprovação do PROJETO DE LEI Nº 028/13 (Dispõe sobre alteração da Lei Municipal Nº
1.568, de 21 de Agosto de 2009, que cria a Diretoria de Regularização Fundiária, e dá
outras providências), de autoria do Poder Executivo. Terminada a leitura, o Sr. Presidente
colocou a matéria em discussão. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ disse que a criação da
Diretoria de Regularização Fundiária é de suma importância para este município, que vem
enfrentando inúmeras dificuldades com as multas aplicadas pela Polícia Ambiental, devido
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às construções em APP – Área de Preservação Permanente. Acrescentou que com a
formação desta diretoria, os Vereadores devem verificar se os profissionais que a integrarão
são competentes para resolver os problemas. Disse que a Administração Municipal não
poderá criar diretoria para colocar nela apadrinhados políticos, os “amigos do rei”, mas,
enfatizou que há muito trabalho pela frente e isso requer pessoas vocacionadas para
realizar um grande trabalho. Por fim, disse que os Vereadores ainda estão acreditando no
Poder Executivo, dando chance para montar uma diretoria digna, de trabalho e competente
para resolver os problemas deste município. Ninguém mais se manifestando, atendendo
pedido do Ver. Claudinei José de Oliveira, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretário
que procedesse a leitura da Mensagem que encaminhou a matéria em discussão, a fim de
esclarecer o que realmente está sendo alterado pelo projeto ora em apreciação. Terminada
a leitura foi submetido à votação o Projeto de Lei Nº 28/13, 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. CRISTIAN LUIZ
CANDELÁRIA parabenizou o Sr. Renato – autoridade municipal de trânsito deste
município, que vem realizando, com outros funcionários públicos municipais, uma operação
tapa-buracos nas ruas do Bairro Fartura. Acrescentou que, se um terço do secretariado
municipaL trabalhasse como ele, tudo estaria melhor, pois, diante das inúmeras
reivindicações solicitando limpeza e outros serviços que não são realizados, destaca-se o
Sr. Renato que sempre “põe a mão na massa”. Em seguida, reportando-se ao Campeonato
Municipal de Futebol de Campo, realizado no CEREBF, solicitou que a Prefeitura Municipal,
em próximos campeonatos, apoie com o fornecimento de bola e isentando os participantes
de taxa de inscrição, pois, há atletas que participam, mas, não têm condições de pagar.
Disse que a Secretaria de Esportes deve ter recursos para este fim, portanto, espera seja
atendido este pedido que não é dele, mas, dos atletas. Com relação à Festa de Peão, disse
que sempre participou das provas de montaria e sempre participará quando for convidado,
assim como o faz em jogo de futebol e outras atividades. Ressaltou que não é contra o
rodeio, apenas quer transparência por parte da Prefeitura Municipal, tanto que enviou
requerimento e espera a resposta, contudo, independentemente da resposta, registrou que
participará do rodeio, nas montarias de touro e cavalo, seja pago ou não. Enfatizou ainda
que, além de Vereador, é um munícipe e participará da festa, mesmo que depois da festa
seja necessário algum manifesto. Deixou claro que conversa fiada apenas o eleva, tanto
que poderá provar, por documentos, que não é contrário à citada festa, pois, se fosse, não
teria encaminhado anteprojeto de lei, sugerindo repassar parte dos recursos arrecadados à
Santa Casa local. Concluiu dizendo que participará da competição, tem espírito participativo
e, se vencer, doará seu prêmio à alguma entidade, fazendo a sua parte no tocante ao que
sugeriu através do seu anteprojeto. Com relação ao Projeto de Lei Nº 03/13 (Estabelece o
Concurso Anual de Redação “Ler e Escrever é indispensável”, entre os alunos da Rede
Pública Municipal de Ensino e dá outras providências, de sua autoria, que culminou com a
Lei Municipal Nº 1671), disse que não se espanta pelo não cumprimento desta lei, cujo
concurso deveria ter acontecido na semana da criança, porque ouve, todos os dias, na
tribuna desta Casa de Leis, que vários projetos aprovados não são cumpridos. Dirigindo-se
aos Nobres Pares, com mais tempo de vereança, disse que a eles “tira seu chapéu”, porque
também o seu Projeto de Lei Nº 04, dispondo sobre a proibição de uso e comercialização do
cachimbo narguilé (Lei Nº 1.670) não está sendo cumprido. Acrescentou que, muitos dizem
que a Polícia não cumpre a lei, contudo, se a Secretaria Municipal de Educação não as
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cumpre, não há como cobrar cumprimento por parte da polícia ou de outros órgãos. Disse
ainda que não se espanta com a situação, contudo, quem está perdendo são os alunos,
haja vista que, se tivesse o concurso anual, ou se os estudantes tivessem que fazer redação
todos os dias, seria melhor, pois, todas as pessoas aprendem lendo e escrevendo.
Lamentou o não cumprimento da lei, por saber que não teria custos, mas, ressaltou e
garantiu que, se algumas pessoas não querem que as crianças salesopolenses tenham
estudo e cultura, enquanto for Vereador, continuará cobrando o cumprimento desta e de
outras leis. Lembrou também o descumprimento de uma lei que dispõe sobre a realização
de palestras antidrogas nas escolas, no primeiro semestre de cada ano letivo, dizendo que
fará o levantamento das leis não cumpridas e sugerirá a revogação delas. Por fim, disse que
“o sucesso é um professor perverso, ele seduz as pessoas inteligentes e as fazem pensar
que jamais vão cair, mas, um dia caem”. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO, reportando-se
ao Requerimento Nº 78, da COSPES – Comissão de Obras, Serviço Público, Educação e
Saúde, da qual é Presidente, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal cópia das Notificações
enviadas às empresas responsáveis pelas obras públicas que apresentam problemas nesta
cidade, em resposta, disse que o Sr. Prefeito informou que todas foram notificadas a
regularizar os serviços e os documentos foram enviados, os quais colocou também à
disposição dos Nobres Pares. Acrescentou, contudo, que não há informações acerca do
prazo para conclusão do serviço pendente e a punição no caso de não realizá-lo. Lembrou
que, na sessão passada, reclamou acerca da sujeira nas ruas e a necessidade de operação
tapa-buracos no Bairro Fartura e, nesta data, conforme já comentado pelo orador que o
antecedeu, os serviços estão sendo realizados. Disse ainda que o Sr. Vanderlon – VicePrefeito Municipal, passou fazendo recolhimento de entulhos e informou que realizará a
operação cata-treco junto àquela comunidade, portanto, um começo de melhoria. Em
contato com o Sr. Prefeito Rafael, comentou ter notado nos balancetes da Prefeitura
Municipal altos valores relativos à verbas trabalhistas de funcionários que as reivindicam na
Justiça, revelando falhas no Departamento de Pessoal. Além disso, lembrou que há títulos
de precatórios vencidos, que se arrastam desde a gestão do então Prefeito Feital e, tudo
isso, somado às multas, vêm aumentando muito as dívidas deste município. Enfatizou a
necessidade de prestar mais atenção com relação ao pagamento efetuado aos funcionários
e de títulos e precatórios, para evitar acúmulo de dívida e seu agravamento com os juros
impostos e ainda com relação aos recursos de emendas liberados por Deputados
Estaduais e Federais, cujo projeto não é concluído e a verba tem que ser devolvida. Citou
como exemplo, trinta e seis prestações de três mil reais, outra de quarenta prestações de
outro valor, entre outras relativas à devolução ao governo, por obras perdidas, enfatizando
ser necessário ver isto para que seja possível repassar as sobras ao munícipe, em forma de
melhores condições para educação, saúde, esporte, mas que, atualmente, a Municipalidade
está apenas pagando dívidas. Prosseguindo, o orador parabenizou e agradeceu a Festa das
Crianças, realizada na Sociedade Esportiva Salesopolense, no dia anterior a esta sessão,
pelo Grupo Criança Feliz. Informou que está previsto, para o próximo ano, um investimento
da Sabesp, no valor de trezentos e noventa milhões em ligação de água e esgoto na Região
do Alto Tietê, conforme matéria publicada em jornal local, com objetivo de acabar com o
esgoto que polui o meio ambiente. Lembrou que, no Bairro Fartura, há o “Loteamento do
Narciso”, onde não há água e esgoto e, embora haja projeto pronto elaborado pela Sabesp,
os órgãos ambientais não liberam a obra devido às questões ambientais, entretanto, sabe
que, em área de igual condição, será realizada a obra no município de Suzano. Por outro
lado, o orador leu outra matéria jornalística em que divulga a intenção, do Governo do
Estado, implantar uma Penitenciária nesta cidade, questionando por que Salesópolis
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enfrenta inúmeros problemas ambientais que impossibilita receber inúmeros benefícios
agora pode ser cogitada a receber um mil e duzentos presidiários. Sugeriu aos Nobres
Pares se unirem e anteciparem ações antes que sejam surpreendidos e tarde demais evitar
esta situação. Finalizando, enfatizou a necessidade de sondar a real possibilidade da obra,
evitando que, mais uma vez, em benefício dos municípios de Guararema e Santa Branca
que já se manifestaram, Salesópolis seja prejudicada, herdando tudo o que há de ruim para
a região. A VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS iniciou agradecendo o convite da Escola
Estadual Professor Olga Chakur Farah para participar do evento Escola da Família,
realizado no último sábado, em que atuou palestrando e prestando informações como
advogada, oportunidade em que se sentiu muito honrada. Em seguida, comunicou que não
é mais funcionária da Prefeitura Municipal, demitiu-se por motivos pessoais, na última
quinta-feira, contudo, registrou que tudo o que tem e conquistou deve à este emprego, onde
iniciou no cargo de Inspetora de Alunos. Acrescentou que a Prefeitura Municipal lhe
possibilitou sua formação profissional-Advogada e criar seus filhos, bem como trabalhar
durante nove anos no Fórum local, cuja experiência foi fundamental para sua formação.
Esclareceu que, com esta decisão, poderá se dedicar mais à política e dar melhor respaldo
aos seus clientes, cuja carteira ultrapassa mil nomes, reiterando que, não fosse a Prefeitura
Municipal, não teria se formado, portanto, se orgulha do tempo que foi funcionária pública
municipal e dos inúmeros colegas que angariou, pois, trabalhou em todos os setores
municipais. Enfatizou que nunca “puxou o tapete ou fez conchavo com ninguém”, nunca
prejudicou ninguém, portanto, entra em todos os setores de cabeça erguida, e que, até
mesmo o cargo de Chefe de Seção que conquistou, não tirou de ninguém, pois estava há
muito em aberto. Registrou que, na época, contou com o apoio do Dr. Eden e da Dra.
Cláudia Vilibor Breda, então juíza no Fórum local, e ainda do Nobre Colega Sérgio dos
Santos que, em ação conjunta, ajudaram na conquista da sua promoção. Lembrou que a
própria Juíza chegou a ir até o Gabinete do então Prefeito Quico para dizer que ela merecia
o cargo e que, ela também foi falar com ele, expondo que precisava muito daquele cargo.
Também lembrou que saiu do Fórum, formada em Direito e com a Juíza lhe solicitando
continuar trabalhando lá, entretanto, decidiu sair para seguir seu caminho, como faz agora
com o pedido de demissão. Enfatizou que não está arrancando, mas, virando uma página
da sua vida que, pela importância, sempre existirá na sua vida e dos seus filhos e, embora
não saiba ainda a resposta do Sr. Prefeito Municipal quanto ao seu pedido, já ouviu rumores
de que há funcionários “brigando e se matando” pelo seu cargo, por tratar-se do mais alto
cargo de carreira da Prefeitura Municipal, com o maior salário, portanto, espera que quem o
assumir faça jus ao cargo e saiba aproveitá-lo para estudar, como ela fez e, mais tarde, siga
seu exemplo de abrir mão para seguir o caminho, tendo coragem e decência como ela, de
abrir mão para seguir a profissão liberal. Ressaltou que terá mais tempo para se dedicar à
carreira política que tanto ama, participando mais das diversas festas da cidade, pois, gosta
muito de participar e estar junto à população. Parabenizou os Professores do 3º Ano do
Ensino Médio da Escola Estadual Professora Olga Chakur Farah, destacando os
Professores Maria Francisca - de Geografia e Professor Donizete - de Filosofia, pelo
trabalho que vêm desenvolvendo sobre o Direito do Trabalho. Esclareceu que respondeu
um questionário de quinze questões muito interessantes, dispondo sobre a relação de
emprego, que caminhará com aqueles jovens pelo resto de suas vidas. Foram feitas várias
perguntas de importância para aqueles jovens que ingressarão no mercado de trabalho,
portanto, parabenizou os professores, esperando sejam realizados novos projetos, seja
sobre o Código do Consumidor ou a nova Lei de Drogas, colocando-se sempre à disposição
para ajuda-los. Comentou que fará uma parceria com a OAB – Ordem dos Advogados do
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Brasil, que dispõe de um projeto denominado “OAB nas Escolas”, a fim de implantá-lo na
área urbana e rural, distribuindo cartilhas que abordam sobre direitos fundamentais de
grande importância para que os jovens conheçam e lutem pelos seus. Disse ainda que já
está tratando deste assunto com o Dr. Ivan, outro advogado do município, para realizarem
juntos tal projeto e, finalizando, reiterou sua gratidão pela oportunidade que lhe foi oferecida,
colocando-se sempre à disposição daquela e de outras escolas que precisarem. O VER.
SÉRGIO DOS SANTOS agradeceu a Nobre Colega Sandra que o antecedeu, por lembrar
que, na qualidade de então Presidente desta Câmara Municipal, intercedeu em favor dela
para conseguir o cargo de Chefe de Seção, pois, na época, ela trabalhava no Fórum e
precisava estudar. Disse que conseguiram o intento e hoje pode parabeniza-la como Dra.
Sandra, citando sua atuação em Júri, realizado nesta Casa de Leis (a pedido da Vara
Distrital local), cujo réu, que era seu cliente, foi absolvido por sete votos a zero. Declarou-se
orgulhoso por assistir referido Júri, lembrando que contribuiu com uma parcela para que a
Colega Vereadora se formasse e realizasse aquela belíssimaa defesa, onde demonstrou-se
ótima Advogada, assim como é como Vereadora. Também parabenizou o Grupo “Ação
Criança Feliz”, pela festa realizada no Dia das Crianças e informou que este mesmo grupo
oferecerá um Almoço de Natal, no dia quatorze de dezembro. Quanto à manifestação do
Nobre Colega Mário, acerca dos serviços que devem ser refeitos pelas empreiteiras, disse
que não acredita porque já encaminhou ofício ao Sr. Prefeito Municipal, anexando fotos de
todas as obras com problemas, mas, até o momento, nada foi feito. Declarou que não é
contra qualquer empreiteira, contudo, se está recebendo, deve fazer o serviço bem feito, e
registrou que solicitará ao Prefeito Rafael a realização de concurso para Fiscal de Obras,
para evitar tantos problemas como os atuais, onde o pagamento feito na totalidade, dificulta
o conserto dos serviços de má qualidade. Comentou que as madeiras colocadas na Praça
da Matriz já estão se soltando, contudo, a gestão anterior pagou mais de oitocentos mil reais
pela obra, assim como gastou quase duzentos e oitenta mil reais na obra do Cemitério
Municipal. Enfatizou a necessidade de moralizar, banir tais empreiteiras deste município e
acabar com a corrupção, pois, não é possível que a situação permaneça, exceto se aceitam
as propinas das empreiteiras, então, essas realizam o serviço mal feito, recebem por ele e
ninguém lhes cobra nada. Falou que se as mesmas empreiteiras voltarem a prestar serviço
nesta cidade, ele próprio as denunciará no Fórum local. Também declarou estar certo de
que o Prefeito Rafael é honesto, contudo, deve ficar atento com suas contratações, citando
uma reportagem, transmitida pelo SBT, em que um Prefeito foi preso junto com seus
Secretários Municipais e funcionários responsáveis pelo Pregão, citando exemplo de carros
que em concessionárias custam vinte e cinco mil reais e o pregão deste Município pagou
trinta mil reais. Disse que tal qual a reportagem televisiva, o responsável pelo pregão deste
município, que adquiriu o carro em valor superior ao mercado, também deve ser preso,
assim como deve ser preso o responsável pela aquisição do veículo superfaturado da Área
de Saúde. Ressaltou que jamais acobertará coisas erradas, pois, a função do Vereador é
fiscalizar e cobrar o cumprimento das leis. Dirigindo-se ao Nobre Colega Cristian, que
mencionou o assunto, informou que há uma Lei Municipal (Lei Nº 1.342) dispondo sobre a
distribuição de medicamentos de uso contínuo e, se ela não for cumprida, vai ao Fórum e
faz cumpri-la. Em seguida, registrou que recebeu uma denúncia em que, embora a vítima
não pretenda prejudicar ninguém, relatou seu caso para evitar que o fato se repita, pois,
perdeu seu filho por falta de transporte para o parto, contudo e muito embora a viatura do
SAMU estivesse em outra ocorrência, a ambulância da Municipalidade estava na Santa
Casa, mas, não pode atendê-la por falta de motorista. Lembrou que esta Casa de Leis
aprovou projeto dispondo sobre o repasse de verba à Santa Casa local, portanto,disse que
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solicitará ao Sr. Prefeito disponibilizar a essa entidade motorista e ambulância, acreditando
que mais um motorista não onerará tanto os cofres públicos e lamentando que, por falta de
condução, uma mãe perdeu seu bebê. Concluindo, o orador disse que enviará ofício com o
depoimento das envolvidas (mãe e avó) e cobrará uma ambulância permanente na Santa
Casa, alertando que, não sendo atendido, levará o caso ao Ministério Público. Parabenizou
o “Vereador-Cowboy”, declarando que o apoiará e que reconhece sua luta justa, enfatizando
que estará na festa para aplaudi-lo e por considerar a necessidade de realizar festas para o
povo. Parabenizou as funcionárias deste Legislativo pela organização da Sessão Solene
Comemorativa ao Dia dos Professores, realizada no último sábado, quando foi realizado
sorteio de inúmeros brindes e nenhum professor saiu sem presente, inclusive sua esposa.
Ainda sobre a referida solenidade, corroborou com o Prefeito Rafael que, em seu discurso
comentou a grande quantidade de bingos realizados neste Município e que em muitas
festas há violeiros tocando para ninguém assistir, pois os todos estão jogando bingo.
Lembrou contudo, que a Prefeitura Municipal tem obrigação de atender as escolas que
estão realizando bingos para se manter, ressaltando ainda que também não poderá ser
realizado bingo social, pois, a lei deve ser igual para todos. Prosseguiu comentando que
vários funcionários entraram na Justiça e muitos já ganharam as causas (exposição de
holerites no site da Prefeitura Municipal) e, segundo informações, cada um receberá, em
média, vinte mil reais, portanto, acredita que desta forma a Prefeitura Municipal irá à
falência. Acrescentou, entretanto, que a Prefeitura Municipal deverá cobrar isso do
responsável pela exposição dos nomes dos holerites, considerando injusto que todos os
pagadores de impostos assumam a dívida das ações trabalhistas por culpa de um
funcionário incompetente. Finalizando, sugeriu que referido funcionário seja dispensado do
cargo, cuja punição deve servir de exemplo para evitar reincidência e prejuízos aos que
pagam impostos. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ iniciou reportando-se à Sessão Solene
Comemorativa ao Dia do Professor, cumprimentando o Sr. Nivaldo dos Santos (Técnico em
Informática contratado deste Legislativo) pela elaboração do DVD de fotos em homenagem
póstuma ao Professor Anielo Fontanelli Neto, (Educador respeitado, ex-Diretor de Escola,
ex-Secretário Municipal de Educação e Cidadão Honorário deste município), sensibilizando
todos os presentes no evento. Também cumprimentou as funcionárias da Casa, Arlete e
Elisabete, pela organização da referida sessão, mas, lamentou o discurso proferido pelo Sr.
Prefeito Municipal na ocasião. Enfatizou que, aquele momento de homenagens, não era
para “lavar roupa suja”, falar de bingo ou cobrar os professores, magoando-os com pauta
que deveria ser tratada em reunião. Concordou que bingo é uma contravenção, e lei deve
ser cumprida, entretanto, o orador cumprimentou todos os diretores das escolas que,
recentemente, realizaram a festa do Dia das Crianças e Dia da Primavera sem pedir
migalhas à Prefeitura Municipal, enquanto que, dinheiro do FUNDEB, está saindo para os
poços artesianos, para os três mil copinhos de suco e outros. Acrescentou que os
professores realizam festa e administram bem os recursos arrecadados, com a participação
ativa dos pais, contudo, os bingos nas escolas podem ser substituídos por outro evento,
mas, também lembrou que a Primeira Dama do Município realiza bingo, questionando se
para ela pode e para os professores não. Lamentou a Administração atual, questionando se
reagirá ou continuará como está, deixando criança morrer na Santa Casa, faltando remédio
no Posto de Saúde, e não realizando exames laboratoriais. Disse que o povo de Salesópolis
é maravilhoso e deve ser tratado com carinho, pois, todos se unem e ajudam nas festas,
portanto, há um lado bom delas. Declarou acreditar que o Sr. Prefeito Municipal necessita
de uma cartilha para ensiná-lo que, quando for para homenagear, deve homenagear e,
quando for para criticar, deve agendar reunião administrativa. Reiterou seus lamentos sobre
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o discurso do Prefeito Rafael naquela solenidade, preparada para homenagear os
professores, ainda na presença da Dirigente Regional de Ensinode Mogi das Cruzes (Profª.
Fernanda Conceição Fontanelli – filha do Sr. Anielo Fontanelli). Declarou seu
reconhecimento à Nobre Colega Sandra, dizendo que a política é ingrata e maltrata, tanto
que valoriza mais os adversários do que os que lhe “ajudam a carregar o andor”. Lembrou
que a mesma Vereadora passou por processo de cassação, resultante de armação do
Poder Executivo, que realizou política suja contra esta companheira e que, no seu trabalho,
foi prejudicada pelo próprio Secretário Municipal da sua área. Acrescentou que ela é uma
pessoa que não precisa se humilhar, mas usou a tribuna para, humildemente, agradecer
pelo que a Prefeitura fez por sua vida. Disse ainda que foi um passo sábio da Vereadora e,
considerando que o mundo dá muitas voltas, muitos que lhe prejudicaram, ainda a
procurarão para pedir ajuda. Desejou a Nobre Colega que trilhe seu caminho profissional,
pois, em seu restaurante, sentiu orgulho ao ouvir elogios à ela e, finalizou enfatizando que
cada Vereador representa esta Câmara Municipal, portanto, se tiver um bandido, denigrirá a
imagem de todos. Por fim, enfatizou que nenhum Vereador trabalha sozinho, todos devem
comunicar e discutir os assuntos para tomarem uma decisão juntos, mostrando que estão
unidos
para
trabalhar
por
Salesópolis.
O VER.
EDNEY
CAMPOS
DOS
SANTOS parabenizou o Grupo Escoteiro Tangará, de Salesópolis, pelo acampamento
realizado no Sítio Pingo D’Água, no Bairro dos Pintos, aproveitando para ressaltar o trabalho
realizado pelos voluntários do grupo, que abraçaram a causa em favor das crianças e jovens
desta cidade e, tal qual a Associação Caminhando Juntos, transmitem valores de cidadania
e orientação moral, que são a base de uma sociedade. Lembrou que entidades como as
citadas são merecedoras do apoio e respeito deste Legislativo Salesopolense, esperando
que os Nobres Pares estejam sempre caminhando lado a lado para efetivarem suas ações.
Ato contínuo, também parabenizou os idealizadores do evento que ocorreu, no final de
semana, na Sociedade Esportiva Salesopolense e, sem desmerecer os demais, destacou o
Sr. Dunga do Restaurante, por se doar sem medida para realização do evento que se tornou
tradicional nesta cidade, esperando que, a cada ano, possa atender mais crianças e
famílias. Agradeceu ainda os colaboradores desta Casa de Leis pela brilhante sessão
solente ocorrida no último sábado, os quais deixaram suas famílias para prestar
homenagem aos Professores, aos quais, finalizou registrando suas congratulações e
estendendo-as aos Diretores das Escolas que participaram do evento. Passando a
presidência ao Vice-Presidente, Ver. Cristian Luiz Candelária, o VER. FRANCISCO
MARCELO DE MORAIS CORRÊA iniciou dizendo que o Prefeito Municipal nomeia
Secretários e Diretores para ajudá-lo e a eles delega funções, contudo, na última quintafeira, a Sra. Sandra, esposa do Sr. Gilson, funcionário do Restaurante Luso Brasileiro,
paciente de quimioterapia, não conseguia veículo para levá-la ao referido tratamento.
Lamentou o fato, ressaltando que o veículo deveria estar à disposição de pacientes como
ela e, embora os vários telefonemas para conseguir e sem sucesso, o Sr. Antonildes
(funcionário do Setor de Obras e Transportes) lhe solicitou o carro deste Legislativo, o qual
foi prontamente atendido, como sempre o é para as Áreas de Saúde e de Assistência
Social. O orador disse que levou o problema ao conhecimento do Sr. Prefeito Municipal, que
declarou desconhecê-lo, e também à Secretária Municipal de Saúde, cuja função era
disponibilizar ou contratar um carro para tal fim. Prosseguindo, registrou a existência de
quatrocentos pedidos de exames laboratoriais pendentes, portanto, quatrocentas pessoas
aguardando exames para apresentá-los ao médico, além de cento e noventa pessoas
aguardando na fila de espera para consulta com o Dr. Carlos Chrisman, mais de cem
aguardando vaga para consulta com o Dr. Feitosa, além de seiscentas e vinte mulheres
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aguardando vaga com um Médico Ginecologista. Disse que, na manhã desta data, levou
estes dados ao conhecimento do Prefeito Rafael, que declarou conhecer a demanda do
laboratório, informando que está contratando os serviços de um laboratório para resolver o
problema, entretanto, declarou desconhecer as demais estatísticas, contudo, enfatizou que
à Secretária Municipal de Saúde cabe a função de avisar o Sr. Prefeito Municipal acerca
destes problemas. Em seguida, disse que foi cobrado sobre o funcionamento do CAPS –
Centro de Atenção Psicossocial, cujo imóvel para seu funcionamento está alugado há dois
meses, assim como sobre o imóvel alugado para funcionamento do Centro de Fisioterapia.
Destacou que ambos casos cabem à Secretária Municipal de Saúde agilizar o
funcionamento, assim como o Programa Médico de Família, que já deveria estar em pleno
funcionamento no Distrito dos Remédios e Bairro Fartura, mas, até o momento, nada foi
feito. O orador reconheceu que há custo para efetivação dos projetos, mas, havia previsão
de iniciar os projetos este ano, que está acabando, contudo, espera que sejam iniciados no
próximo ano de 2014. Com relação à Santa Casa local, disse que já usou a tribuna para
dizer que deveria, ao menos, manter o atendimento básico, que são dois Médicos Clínicos
Gerais para os plantões do dia e da noite, estruturando-a, para depois contratar Médico
Ortopedista e retomar a realização de partos. Disse que até releva o caso da Santa Casa,
cuja dívida alcançou os quatro milhões de reais e, embora confie nos Interventores – Sra.
Rodrigo e Jô, enfatizou que é necessário começar a trabalhar, não adianta mais falar que a
situação está difícil. Quanto ao citado caso da gestante que perdeu seu filho, por falta de
motorista, considerou inadmissível, portanto, acredita que a Secretaria Municipal de Saúde
precisa de comando, não adianta apenas falar sem agir. Registrou que, segundo
informações, houve uma reunião com os motoristas da Prefeitura Municipal e a Secretaria
de Saúde pretende tirar a diária deles, ao invés de melhorá-las. Lamentou o fato,
registrando que, atualmente, os motoristas recebem o valor de vinte reais por uma diária,
até Mogi das Cruzes e, para São Paulo, vinte e cinco reais. Lembrou que muitos saem de
Salesópolis às quatro horas da madrugada, sem hora para voltar, com destino à hospitais e
transportando doentes, por isso há muitos funcionários que, não aguentando a atual
situação, declaram que não querem mais trabalhar na Área de Saúde. Disse que falta
humildade, porque o povo de Salesópolis é carente, precisa da saúde e ser respeitado, pois,
o caso ocorrido com a paciente de quimioterapia poderia ter resultado em morte. Disse
acreditar, fosse um parente da Secretária de Saúde, que ela teria tomado providências,
portanto, se não há veículo disponível na frota municipal, deveria contratar e passar para o
Prefeito Municipal resolver. Disse que tem ouvido falar que a área de saúde está pior do que
esteve na gestão passada e que a atual Secretária é pior que a antecessora e com isso, o
Prefeito Municipal está sendo massacrado nas ruas. Questionou ainda, o que a Secretaria
Municipal de Saúde fez para divulgar a Campanha de Prevenção do Câncer de Mama,
denominada Outubro Rosa, pois ele mesmo não viu nada, a não ser o documento lido na
sessão anterior, enviado pela Deputada Federal Janete Pietá. Alertou que pode haver
muitas mulheres expostas ao risco sem saber, portanto, a campanha deveria ser divulgada,
ainda que fosse necessário contratar veículo de som. Também parabenizou o Sr. Dunga do
Restaurante, batalhador da área social, pela festa realizada no último sábado, em
homenagem ao Dia das Crianças. Agradeceu o Nobre Colega Lélis, orador representante do
Legislativo na sessão Solene Comemorativa ao Dia do Professor, registrando suas
congratulações a todos os Professores, Diretores, Vice-Diretores e demais funcionários
escolares. Acrescentou ainda que os Professores deveriam participar mais, valorizando este
evento, acreditando que Salesópolis seja um dos únicos municípios que o realiza, em
reconhecimento ao trabalho desses profissionais que cuidam e ensinam as crianças. Por
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fim, parabenizou os funcionários deste Legislativo, citando-os nominalmente, ressaltando
que o evento que organizaram estava ótimo e digno de lamentos por aqueles que não
participaram. Retomando a presidência, não havendo mais oradores inscritos, o SR.
PRESIDENTE comunicou que, em virtude do Decreto de Ponto Facultativo pelo Dia do
Funcionário Público, não haverá sessão ordinária na próxima segunda-feira, dia vinte e oito
de outubro. 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 21 de Outubro de 2013.
PRESIDENTE

:

1º SECRETÁRIO :
2º SECRETÁRIO :
A Ata supra foi lida e ________________ em Sessão Ordinária, realizada em
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