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               ATA DA 33ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 04 de Novembro de 2013 - 1º Período da 16ª Legislatura. Aos 
quatro dias do mês de Novembro do ano dois mil e treze, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Trigésima Terceira 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 dos dez Vereadores, dada a licença 

concedida ao Ver. Paulo Roberto de Faria - PR.  Havendo número legal,  o SR. 

PRESIDENTE declarou aberta a sessão e, estando presente no plenário, a Sra. CLÁUDIA 

DE PAULA RIBEIRO, primeira suplente do Partido Republicano – PR, o SR. PRESIDENTE 
convidou-a a se apresentar à Mesa Diretora para fazer a entrega da sua declaração de 
bens, firmar seu Compromisso de Posse e, em seguida, assumir a cadeira que se encontra 
vaga nesta Casa, devido à licença temporária do Ver. Paulo Roberto de Faria. Tão logo 
procedeu a entrega da sua Declaração de Bens, a Sra. Suplente firmou o compromisso de 
posse, o qual foi lido pelo próprio Presidente, com os seguintes dizeres: “PROMETO 
EXERCER, COM DEDICAÇÃO E LEALDADE, O MEU MANDATO, RESPEITANDO A LEI E 
PROMOVENDO O BEM-ESTAR GERAL DO MUNICÍPIO, em seguida, ela respondeu:  

“ASSIM O PROMETO”. Firmado o compromisso, o SR. PRESIDENTE declarou empossada 
a nobre Vereadora CLÁUDIA DE PAULA RIBEIRO, que comporá o Poder Legislativo 
Salesopolense até o próximo dia vinte de novembro, data prevista para o encerramento da 
licença do Vereador titular. Ato contínuo, considerando que a Secretária Municipal de Saúde 
encaminhou ofício solicitando permissão para apresentar a Médica do Programa Mais 

Médicos – Médica Cooperada Cubana, Raiza Isabel Maceo Peres, o SR. PRESIDENTE 
convidou o EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL, para usar a tribuna e apresentá-la. O 

EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL, ENGº. BENEDITO RAFAEL DA SILVA saudou  o Sr. 
Presidente e demais Vereadores, destacando a Verª. Cláudia de Paula Ribeiro que assumiu 
a cadeira legislativa nesta data. Em seguida, apresentou aos Nobres Vereadores a Dra. 
Raiza Isabel Maceo Peres, que chegou, para trabalhar neste município, na última sexta-
feira. Explicou que a conquista da médica foi resultante da sua gestão junto ao Ministério da 
Saúde, quando foram assumidas algumas condicionantes, como por exemplo, que seu 
trabalho se desenvolverá nos moldes do PSF – Programa da Saúde da Família. Também 
esclareceu que,  após a fase de treinamento da cooperada, o município assumiu 
compromisso de contratar Agentes de Saúde para apoiá-la no seu trabalho, que será 
referência no Posto de Saúde local. Explicou que todos os pacientes serão inicialmente 
avaliados pela referida médica, a quem caberá encaminhá-los aos demais especialistas. 
Informou ainda que, por Decreto, o Município assumiu outros compromissos, como o 
pagamento do aluguel da residência e alimentação da referida Médica e, o valor de quatro 
mil reais liberados pelo Ministério da Saúde para mudança dos seus pertences, serão 
utilizados para mobiliar sua casa, já que ela veio sozinha para o Brasil. Disse que ela 
trabalhará das oito às dezessete horas, durante quatro dias da semana, sendo o quinto dia 
reservado para treinamentos e cursos. Dirigindo-se à Dra. Raiza, registrou-lhe oficialmente 
as boas vindas e, dirigindo-se aos Vereadores e demais presentes,  em nome dela, solicitou 
paciência a todos, especialmente, neste início de atividade, diante das dificuldades que 
certamente ela enfrentará, como por exemplo com a linguagem. Falou que será necessário 
carinho especial e entendimento, pois, ela já ficou assustada por participar, como primeira 
atividade no Brasil, de uma Palestra sobre Violência, contudo, já lhe foi exposto sobre a 
calma desta cidade. Comentou que ela também já sentiu a hospitalidade do povo de 
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Salesópolis, sendo nesta data, convidada para um almoço  na residência do Sr. Lema,  
morador antigo desta cidade, natural da Bolívia,  que fala muito bem a língua da nova 
doutora. Concluindo o Sr. Prefeito reiterou a necessidade da compreensão de todos, 
desejando à Dra. Raiza que desenvolva um bom trabalho para Salesópolis. Em seguida, a 

DRA. RAIZA ISABEL MACEO PERES - MÉDICA COOPERADA CUBANA usou da tribuna, 
cumprimentando todos os presentes. Registrou sua gratidão ao povo brasileiro pela 
oportunidade e acolhimento, ressaltando que trabalhará muito para que todos lhe sejam 

gratos. Em seguida, o SR. PRESIDENTE concedeu a palavra a SRA. KARYN CRYSTINA 

DE MIRANDA FONSECA DE CAMARGO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, que 
também cumprimentou todos os Vereadores e agradeceu a oportunidade para esclarecer 
melhor sobre o Programa Mais Médicos. Também agradeceu a Dra. Raiza, e em seguida 
esclareceu que ela vem trabalhar no Modelo do Programa Saúde da Família. Reiterou a 
solicitação do Sr. Prefeito Municipal para que todos tenham paciência, devido à mudança no 
modelo da assistência implantada, pois,  passará da assistência tradicional para o PSF. 
Acrescentou que, no início,  poderá haver resistência, mas, aos poucos, acredita que todos 
constatarão tratar-se de um programa mais resolutivo do que o atualmente utilizado e 
finalizando,  colocou-se à disposição de todos para esclarecimentos adicionais. Dando 

prosseguimento aos trabalhos desta sessão, o SR. PRESIDENTE 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, ou seja, onze votos.  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: OFÍCIOS Nºs 462-GP, 461-GP, 107-ADM, 106-ADM e 187-ADM, 
todos do Poder Executivo, encaminhando, respectivamente, os BALANCETES DA SANTA 
CASA DE MISERICÓRDIA FREDERICO OZANAN, relativos aos meses de Março, Abril, 
Maio, Junho e Julho/2013 – desps.: À Comissão de Finanças e Orçamento; OFÍCIO Nº 
44/13 da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Municipais, informando que, em conjunto 
com a Secretaria de Desenvolvimento, Turismo, Meio Ambiente, Agronegócios e 
Regularização Fundiária e a Associação dos Recicladores de Salesópolis – ARES, realizará 
a Operação Cata-Treco na cidade, garantindo a limpeza das vias públicas e oportunidade 
aos munícipes do descarte regular de tais materiais sem a cobrança de tarifa – desp.: Afixar 
no Quadro de Avisos e após arquive-se, Plenário ciente; REQUERIMENTOS solicitando ao 
Sr. Prefeito Municipal Nºs 171 – Informar o motivo da paralisação da obra de cobertura da 
Quadra Poliesportiva da EMEF Professora Maria de Lourdes Gonçalves de Toledo, do Ver. 
Benedito Lélis Renó; 172 – Informar se serão atendidas as solicitações constantes do 
documento protocolado pela Associação dos Taxistas, sob Nº 962/2013, solicitando abrigo 
coberto, assentos e lixeiras no ponto de táxi localizado na esquina das Ruas XV de 
Novembro e Pedro Rodrigues de Camargo, em caso positivo qual a previsão e, em caso 
negativo, justificar, do Ver. Edney Campos dos Santos;  173 – Determinar a instalação de 
duas sindicâncias, sendo uma para apurar os fatos ocorridos na Administração Municipal, 
publicados na internet, sobre funcionários municipais que receberam férias em dobro, e 
outra para apurar responsabilidades acerca da divulgação de dados pessoais em holerites 
de funcionários, alvos de ações judiciais contra a Prefeitura Municipal de Salesópolis, do 
Ver. Sérgio dos Santos; 174 – Enviar cópia dos documentos e prestar as informações que 
relaciona em nove itens, acerca da Festa do Peão Boiadeiro, realizada nesta cidade, no 
período de 24 a 27 de Outubro, do Ver. Cristian Luiz Candelária – desps.: Aprovados, 
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encaminhe-se;  INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  305 – Determinar 
ao setor competente, as providências necessárias objetivando a implantação, neste 
município, de programa similar ao REFIS da Prefeitura Municipal de Suzano, do Ver. 
Francisco Marcelo de Morais Corrêa; 306 – Determinar ao setor competente, a retirada das 
bases dos postes instalados no passeio da Avenida Professor Adhemar Bolina, que nunca 
foram utilizados e estão destruídos pela ferrugem, conforme foto anexa; 307 – Determinar 
ao setor competente, a pintura de faixa de ônibus escolar, em frente à EMEF Professora 
Maria de Lourdes Gonçalves de Toledo, ambas do Ver. Benedito Lélis Renó;  308 – 
Determinar ao setor competente, adotar as providências necessárias para conter as águas 
pluviais que descem da Rua São Cristóvão, em frente ao Nº 729, com destino a Rua São 
Sebastião, causando transtornos aos moradores da última rua, conforme fotos que anexa; 
309 – Determinar ao setor competente, adotar as providências necessárias para o 
fechamento de dois acessos ao muro de arrimo localizado em frente ao Nº 160 da Rua 
Cayubi Dias Nunes, “Bairro Pão Duro”, conforme fotos anexas;  310 – Determinar ao órgão 
competente, definir e fazer a devida sinalização de trânsito na rotatória localizada entre a 
Avenida Victor Wuo e a Rua São Sebastião, do Bairro Fartura, incluindo pintura no solo e 
colocação de placas informativas em todos os sentidos, bem como seja definido e pintada 
uma faixa de pedestres em frente ao Supermercado Okamura; 311 – Interceder junto à 
Empresa Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a colocação de dois postes com 
luminária nas proximidades do Nº124, da Rua Santa Maria; 312 – Determinar ao setor 
competente, concluir o asfaltamento no trecho faltante da Rua José Dionízio de Oliveira, 
bem como interceda junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a 
colocação de dois postes com luminárias na altura do Nº 102 daquela mesma via, todas do 
Ver. Mário Barbosa Pinto – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente;  PARECERES CFO 
Nºs 039 - relativo ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Salesópolis, referente ao 
mês de Setembro/13 – desp.: Aguarde-se o Parecer Prévio do Egrégio Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo, para então emitir o parecer final e conclusivo,  e Nºs 040 e 041/13, 
relativos aos Balancetes Financeiros da Santa Casa de Misericórdia Frederico Ozanan, 
respectivamente, referentes aos meses de Janeiro e Fevereiro/13 – desps.: Devolva-se à 
Prefeitura Municipal; ABAIXO-ASSINADO de professores e pais de alunos da EMEF Mestra 
Henriqueta, solicitando a este Legislativo envidar esforços junto ao Poder Executivo, para 
que se cumpra a Lei Nº 1592/2009, possibilitando-lhes o direito de escolherem um 
Coordenador Pedagógico para o ano de 2014, devido à sua importância para o bom 
desenvolvimento do Programa Ler e Escrever e do Projeto EMAI – Educação Matemática 
nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental – desp.: Encaminhe-se ao Poder Executivo;  
TELEGRAMA do Governador do Estado, comunicando a aprovação de convênio, no valor 
de R$ 80.000,00, para aquisição de trator agrícola; COMUNICADOS sobre a liberação de 
recurso financeiro: do Ministério da Saúde – nos valores de R$ 625,00 e R$ 21.500,00  para 
o Pagamento de Serviços de Atendimento Móvel as Urgências SAMU 192 (RAU-SAMU) 
Municipal – competências Julho e Setembro/13; no valor de R$ 4.077,09 para Pagamento 
de Programa de Assistência Farmacêutica Básica – competência Agosto/13; do Ministério 
da Educação – nos valores de R$ 13.301,52 e R$ 3.900,45, ambos relativos à 7ª Parcela do 
PNATE – competência Outubro/2013; nos valores de R$ 4.956,00 para o Programa de 
Alimentação Escolar – Ensino Médio, de R$ 16.266,00 para Programa de Alimentação 
Escolar – Ensino Fundamental, de R$ 3.370,00 para Programa de Alimentação Escolar – 
Pré Escola, de R$ 250,00 para Programa Alimentação Escolar – AEE, de R$ 1.260,00 para 
Programa de Alimentação Escolar – Creche, de R$ 642,00 para o Programa Alimentação 
Escolar – EJA, e de R$ 13.301,52 e R$ 3.900,45 ambos referentes ao PNATE, relativos ao 
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mês de Setembro/2013; CONVITES: da Associação dos Agricultores de Cocuera – para o 
XXIII Festival Agrícola de Mogi das Cruzes – FURUSATO MATSURI, cuja cerimônia de 
abertura será no dia nove de Novembro, às dez horas, na sede da Associação dos 
Agricultores de Cocuera; da Fundação Florestal – para Reunião Preparatória para Audiência 
Pública, a realizar-se no dia seis de novembro, na Avenida Francisco Rodrigues Filho, 248, 
Mogilar, em Mogi das Cruzes, às nove horas e trinta minutos – desps.: Arquive-se, Plenário 

ciente. Terminada a leitura, o SR. PRESIDENTE concedeu a palavra aos Nobres Edis 

inscritos.  O VER. SÉRGIO DOS SANTOS iniciou requerendo um minuto de silêncio pelo 
passamento do Sr. Sebastião de Campos, popularmente conhecido por “Tião Bastião”, no 
último dia primeiro de novembro, o qual foi de imediato deferido. Prosseguindo, o orador 
justificou oralmente seu Requerimento Nº 173, dizendo que o apresentou após receber 
reclamações acerca da exposição na internet,  de informações pessoais, constantes dos 
holerites de funcionários da Prefeitura Municipal.  Registrou que um funcionário já requereu 
seus direitos na Justiça e será indenizado, fato que incentivou outros processos, portanto, 
solicitou a abertura de sindicância para saber quem é o responsável pela publicação,  para 
que seja punido. Disse que o povo não pode pagar as indenizações por esta negligência, 
ressaltando que o fato vem comprovar que o Sr. Prefeito Municipal está mal assessorado. 
Ressaltou que outra demonstração dessa má assessoria é o fato de pessoas envolvidas 
neste caso, agora, integrarem a comissão de sindicância, o que considerou um absurdo, 
porque já se sabe que não resultará em nada. Enfatizou, por fim, a necessidade desta 

Administração ser mais firme, forte e competente para surtir bons resultados. O VER. 

BENEDITO LÉLIS RENÓ registrou a presença do Ten. PM Agnaldo de Paula Ribeiro, ex-
Comandante do Destacamento de Polícia Militar local e, em seguida, desejou boas vindas a 
Nobre Colega Cláudia de Paula Ribeiro (esposa do Ten. PM De Paula), declarando-se certo 
de que ela deixará sua marca, embora sua curta permanência neste Poder Legislativo. 
Também registrou a presença da Dra. Raiza - Médica Cubana do Programa Mais Médicos,  
e da Secretária Municipal de Saúde.  Ato contínuo, justificou seu Requerimento Nº 171, 
declarando-se preocupado com a possibilidade da paralisação da obra ser causa por 
motivos ambientais, haja vista tantos embargos na cidade. Reportando-se à sua Indicação 
Nº 306, o orador expôs fotos no telão e acrescentou que os postes são de quinta categoria e 
os canos de fina espessura, motivando o acidente de um senhor, cujas fotos também foram 
expostas. Disse que o município tem um Prefeito, mas, não tem administração, haja vista 
que a exposição de fios e das bases de postes expõem todos à riscos, sejam crianças, 
idosos ou atletas, e envergonham esta estância turística. Falou que todos os Vereadores 
apresentam várias indicações, mas,  nenhuma é atendida, destacando sua solicitação para 
limpeza da cidade, que conta com mato e sujeira em todos os cantos. Comentou, 
entretanto, que fez uma solicitação para realizar uma Operação Cidade Limpa, mas, 
mudaram o nome e a estão divulgando como Operação Bota-Fora. Também justificou sua 
Indicação Nº 307, enfatizando a necessidade de organizar o trânsito naquele bairro 
perigoso, a fim de também educar os alunos a obedecerem as faixas de trânsito. 
Reportando-se à manifestação do orador que o antecedeu, disse que esta Administração já 
está completando um ano sem nada ter feito, além da substituição de  Secretários 
Municipais, demonstrando que eles não concordam com o jeito de administrar do Prefeito 
Rafael, o que o faz concluir que está precisando de seriedade nesta gestão. Lamentou o 
fato citado no requerimento do Nobre Colega, esperando que o funcionário mais fraco não 
seja prejudicado, ou seja, sacrificam um coitado para dizer que o problema foi resolvido. 
Sugeriu que a Câmara Municipal assuma a sindicância, através de uma Comissão de 
Inquérito, com apoio das Assessorias Jurídica e Contábil, porque, se esperar da Prefeitura 
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Muncipal, já sabe que ela apenas defenderá seu interesse. Lembrou que pediu um processo 
de capa a capa,  sobre uma Nota Fiscal no valor de cinquenta mil reais, referente à 
aquisição de materiais esportivos, incluindo taco de golfe, mas, teve como resposta que o 
processo sumiu. Disse, por fim, que este também é um caso que deve ser resolvido através 

de uma sindicância, pois, trata-se de improbidade administrativa. O VER.  CLAUDINEI 

JOSÉ DE OLIVEIRA também registrou a presença do ex-Comandante da Polícia Militar 
local, Tenente De Paula, lembrando que ele muito auxiliou esta cidade, quando na ativa. Em 
seguida, registrou a presença do Sr. Paulo César Monteiro – Subprefeito do Distrito dos 
Remédios e do Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal – Engº. Benedito Rafael da Silva. Na 
qualidade de Líder da Bancada – PR, desejou sucesso à Nobre Colega Cláudia de Paula 
Ribeiro, colocando-se à disposição para auxiliá-la. Em seguida, reportando-se à Operação 
Cata-Treco, lembrou que, na gestão anterior deste mesmo Prefeito, operação igual e de 
mesmo nome foi implantada, contudo, sugeriu mudar a forma de abordar os munícipes. 
 Ressaltou que, semanalmente, passam pelas residências os caminhões de coleta de 
materiais recicláveis e de lixo, mas, tão logo é feita a coleta, as pessoas depositam todo tipo 
de material nas ruas, gerando inúmeras críticas. Também comentou que muitas pessoas 
que reclamam, são as que não requerem o serviço à Prefeitura Municipal, daí a necessidade 
de notificá-las para que a limpeza seja mantida, o entulho seja colocado no dia e horário 
certo, especialmente, neste período de chuvas que se aproxima. Registrou ainda a 
necessidade de conscientizar os feirantes, que deixam seus lixos acumulados no final da 
tarde, para que os recolham, cooperando com a limpeza da cidade, ou seja, realizar uma 
campanha inicial para, depois, determinar um valor para cobrança punitiva. Prosseguindo, 
reportou-se ao Programa Mais Médicos, dizendo que o Governo Federal o estabelece e, em 
contrapartida, o Governo do Estado retirou, aproximadamente, vinte médicos que atendiam 
nesta cidade, demonstrando o quanto é difícil a política neste País. Enfatizou a necessidade 
de respeitar os médicos do citado programa, ressaltando que outros poderão vir somar-se à 
Dra. Raiza, mas, lembrou que é importante todos reconhecerem que o município arca com a 
contrapartida, portanto, não é nada de “mão beijada”. Ressaltou ainda, a necessidade de 
também agilizar os exames laboratoriais, cuja lista de espera é crescente e, portanto, 
necessita de medidas urgentes. Reportando-se ao telegrama enviado pelo Governador do 
Estado, sobre a liberação de recurso financeiro para aquisição de um trator agrícola, 
enfatizou que a medida atenderá o produtor rural, esperando seja transformado em patrulha 
agrícola para atender a todos. Retomando sobre o Programa Mais Médicos, lembrou que o 
Nobre Colega Sérgio também apresentou um documento solicitando sua implantação neste 
município, fato que, aliado a outros, também colaborou para a vinda da Médica cubana 
apresentada nesta sessão. Reconheceu que há muito a ser feito, entretanto, registrou que 
os atuais Prefeitos da região herdaram muitas dividas dos seus antecessores e os que 
aceitaram assumir os cargos de Secretários e Diretores Municipais devem ter compromisso 
com a melhoria da cidade. Quanto às sindicâncias, apoiou a realização e punição aos que 
erraram por querer, todavia, finalizou sugerindo estudar a possibilidade de contratar um 
Advogado neutro para defender tais causas, já que os Advogados da Prefeitura Municipal 

também foram vítimas da publicação dos seus holerites na internet. O VER. MÁRIO 

BARBOSA PINTO também desejou boas vindas à Nobre Colega Cláudia de Paula Ribeiro, 
colocando-se à sua disposição e desejando-lhe um bom trabalho. Em seguida, justificou 
oralmente sua Indicação Nº 308, ressaltando que a galeria de água deveria ter sido no início 
da rua para evitar o problema atual. Quanto à sua Indicação Nº 309, disse que o muro 
citado tem, aproximadamente,  seis metros de altura e, se uma criança cair, será fatal, 
portanto, necessário providência com urgência. Ato contínuo,  justificou sua Indicação Nº 
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311 e, acrescentou que, embora reconheça as dificuldades da Prefeitura Municipal para 
este fim, espera que tome providências junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, 
antes que todo serviço seja municipalizado, conforme previsto para o início de 2014. Ainda 
sobre este mesmo assunto, sugeriu enviar documento, assinado por todos os Vereadores 
desta Casa de Leis, apoiando o Deputado Federal Junji Abe que está propondo o 
adiamento da municipalização deste serviço às cidades de até cinquenta mil habitantes, 
justificando a falta de recursos deste Município para realizar tais serviços. Em seguida, 
justificou sua Indicação Nº 312 e, referindo-se à sua Indicação Nº 310, ressaltou a 
necessidade da sinalização de trânsito para evitar acidentes, ressaltando, por fim, que esta 

medida vem sendo solicitada diariamente. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA justificou 
seu Requerimento Nº 174, dizendo que o apresentou objetivando garantir a transparência 
dos gastos públicos com a realização da Festa do Peão Boiadeiro. Enfatizou que não tem a 
intenção de afrontar ou arrumar encrenca, apenas, expor as informações sobre os quatro 
dias de festa àqueles que o questionam. Comentou que, na última sexta-feira, esteve 
conversando com o Sr. Prefeito Municipal, cobrando respostas a diversos requerimentos 
que apresentou, como a aquisição de gás oxigênio à área da saúde, o contrato para 
instalação da Torre da Vivo cujo recurso deve ser destinado aos atletas, entre outros. 
Quanto à Indicação Nº 306, do Nobre Ver. Benedito Lélis Renó, solicitando retirar parte de 
um poste que causou acidente de um esportista, lembrou que também apresentou pedido 
para fazer manutenção ou troca da tampa de duas bocas-de-lobo que estão expondo 
pedestres à riscos, contudo, até o momento, nada foi feito. Lamentou tais fatos, por tratar-se 
de medidas pequenas que custariam apenas um saco de cimento. Com relação à Indicação 
Nº 308, do Nobre Colega Mário, disse que as águas pluviais da Rua São Cristóvão descem 
para a Rua São Sebastião, onde está localizada uma boca-de-lobo, invadindo a calçada da 
casa do Sr. Vando. Lembrou que apresentou a Indicação Nº 02, em janeiro deste ano, 
solicitando tubulação para resolver este problema, contudo e embora o serviço também foi 
solicitado na gestão anterior, o morador está descrente da solução, cujo problema perdura 

há oito anos. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA também desejou boas vindas à Nobre 
Colega Cláudia e colocou-se à sua disposição, em seguida, parabenizou a organização da 
Festa do Peão Boiadeiro, realizada nesta cidade, no período de 24 a 27 de Outubro, apesar 
da falta de estrutura e das dificuldades sempre presentes neste município. Disse que o 
trabalho mais difícil é do Administrador Municipal que delega funções aos Secretários 
Municipais, aos quais cabe dar respostas à população, contudo, muitas vezes, há falha no 
julgamento, entendimento ou capacidade destes ou da própria população. Lembrou que há 
problemas herdados de outras administrações, como as citadas tampas de bueiros, fios 
expostos e outros, que dependem de recursos estaduais ou federais que não são liberados 
de imediato. Desejou boas vindas à Dra. Raiza, Médica do Programa Mais Médicos, para 
que consiga absorver as dificuldades com sucesso. Retomando sobre os problemas da 
cidade, enfatizou que cabe a todos se empenharem na busca de soluções, sejam através de 
Emendas Parlamentares ou outras medidas, pois, há problemas, como a falta de 
monitoramento da cidade e dos cães soltos pelas ruas, que se arrastam há anos, cujos  
recursos embora solicitados, não são liberados de imediato. Lembrou ainda, que há mais de 
quinhentos pedidos para iluminação pública, mas, eles não são realizados gratuitamente e a 
Prefeitura Municipal não dispõe de recursos para este fim. Ressaltou a necessidade de 
união, pois, a luta fracionada é enfraquecida; ainda que seja para realização de operações 
de limpeza (Operação Cata Treco). Ressaltou que, ao apresentarem reivindicações e 
questionamentos, os Vereadores estão cumprindo sua função de representante do povo e 
fiscalizador, ainda que solicitem sindicância para garantir a transparência, que é lei. 
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Lembrou ainda que, devido à obrigatoriedade da Lei da Transparência e da divulgação de 
todo tipo de informação na mídia,  a população está atenta a tudo e cobra mais dos agentes 
políticos, sendo necessária uma aproximação maior entre os setores,  a fim de diminuir o 
tempo de resposta aos Vereadores e acelerar as soluções dos problemas.  Finalizando, 
dirigiu-se ao Sr. Prefeito Municipal, aproveitou para parabenizar o funcionário Renato, 
responsável pelo trânsito local e, em seguida, sugeriu-lhe realizar um levantamento dos 
locais que necessitam de faixa de pedestres, entre outras sinalizações, bem como o 
fechamento de bueiro e até instalação de semáforo, para melhoria do trânsito, que vem 

sendo alvo de inúmeras reclamações. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS justificou 
oralmente seu Requerimento Nº 172, esclarecendo que o apresentou atendendo pedido da 
Associação dos Taxistas de Salesópolis. Prosseguindo, declarou-se feliz pelo telegrama do 
Governador do Estado, acerca da liberação do recurso para aquisição de um trator, 
atendendo pedido do Deputado Estadual André do Prado que, por sua vez, atendeu o Nobre 
Ver. Paulo Roberto de Faria, apoiado por ele e pelo Nobre Colega Claudinei, esperando 
seja liberado, em breve, para melhoria da patrulha rural tão necessária aos agricultores. 
Também desejou boas vindas à Nobre Colega Cláudia de Paula Ribeiro e à Dra. Raiza, da 
qual espera um bom trabalho junto a esta comunidade. Finalizando, o orador agradeceu, 
 em seu nome e de toda sua família, o Nobre Colega Sérgio dos Santos que lembrou e 
solicitou homenagens pelo falecimento do seu tio – Sr. Sebastião de Campos. Não havendo 

mais oradores inscritos,  nem 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. SÉRGIO DOS SANTOS agradeceu 

o Nobre Colega Claudinei,  por registrar que o Programa Mais Médicos foi requerido por 
esta Casa de Leis e pelo Sr. Prefeito Municipal, portanto,  a vinda da médica é resultante de 
um trabalho conjunto, que deu certo. Entretanto, lamentou que, até o momento, não 
recebeu a resposta da sua Indicação sobre o assunto, muito embora, a tenha solicitado ao 
Sr. Secretário Municipal de Administração que falhou e não lhe atendeu, faltando com a 
necessária cordialidade. Em seguida, desejou boas vindas a Nobre Vereadora Cláudia de 
Paula Ribeiro e colocou-se à sua disposição, desculpando-se por não ter feito tais honras na 
fase inicial desta sessão. Dirigindo-se ao Sr. Prefeito Municipal, disse que lhe encaminhou 
ofício expondo o caso de uma jovem mãe que perdeu seu bebê por falta de ambulância na 
Santa Casa local.  Em seguida, leu parte do referido ofício onde expôs as diversas 
reclamações recebidas com relação à demora do atendimento pelo SAMU, relatando a 
fatalidade que seria evitada se tivesse uma ambulância de plantão na Santa Casa local e 
questionou, se o salário de um mototista levará a Santa Casa à pior situação do que já 
está.  Disse que mesmo vendendo o prédio da Santa Casa local, o valor não será suficiente 
para pagar sua dívida acumulada, recentemente parcelada em quinze anos, pelo Prefeito 
Rafael. Em seguida, disse ter pensado que a médica liberada pelo Programa Mais Médicos, 
atenderia na Santa Casa local, tanto que pretendia solicitar ao Sr. Prefeito que conseguisse 
mais médicos do programa, diante da constante falta deles. Acrescentou que isso também 
seria medida de economia para aquele hospital, em que cada médico plantonista recebe, 
em média, trinta mil reais por mês. Parabenizou os organizadores da Festa do Peão 
Boiadeiro e enfatizou que não há festa sem gasto, mas, declarou estar certo de que o povo 
gostou do evento, tanto que aplaudiu o Prefeito Municipal, pois, há tempos, não se via festa 
igual nesta cidade.  Concluiu dizendo ainda que nem sabe quanto foi gasto para realização 
da referida festa,  apenas reconheceu que o povo gostou e, no final, foi  o dinheiro deste 
mesmo povo que foi utilizado. Aproveitou para também dirigir-se ao Sr. Prefeito, 
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questionando-o sobre o paradeiro do Diretor Municipal de Cultura, o qual deveria programar 
shows e promover outras atividades na Praça da Matriz, sugerindo-lhe que use pulso firme e 
cobre atitude do referido diretor.  Ressaltou que a falta de eventos na praça tem facilitado a 
utilização daquele espaço público para consumo de drogas, afastando cada vez mais a 
família e o povo que quer apenas divertimento. Ainda dirigindo-se ao Sr. Prefeito Municipal, 
cobrou-lhe a promessa de campanha  para reabertura do Mercado e Rodoviária Municipal, 
solicitando-lhe cobrar dos seus Secretários Municipais as medidas necessárias que ainda 
estão pendentes. Reportando-se às obras mal feitas nesta cidade, disse que, muitas vezes, 
ele próprio abordou o assunto nesta Casa de Leis, levou-os ao Setor de Obras, mas, até o 
momento, nada foi feito, citando como exemplo,  o caso dos fios e dos postes já 
mencionados (Indicação Nº 306, do Ver. Benedito Lélis), que ele próprio já solicitou 
medidas. Registrou que sempre diz, neste Legislativo, que o Prefeito Rafael é muito 
honesto, embora também sempre repita que o considera mal assessorado, contudo, 
garantiu que ele não é desonesto, pois, trabalhou com ele muitos anos e sabe que, se ele 
fosse desonesto, teria ficado rico. Lembrou ainda, que foi ele o único Prefeito Municipal que, 
após deixar o cargo, teve que vender seu sítio para pagar dívidas, ao contrário de outro que 
pagava aluguel e,  no final do mandato,  saiu com uma ótima casa própria. Disse que pode 
garantir que Prefeito Rafael não é ladrão e, muito embora tenha feito críticas acerca da sua 
administração, se alguém colocar em dúvida a honestidade dele, sempre o defenderá. 
Finalizando, o orador disse que enviou ofício ao Padre Luciano Batata, Pároco da Igreja 
Matriz, solicitando-lhe retomar o serviço de divulgação dos falecimentos por alto-falante, 
entretanto, o Reverendo pediu-lhe para interceder junto ao Sr. Prefeito Municipal, a fim de 

que esse também reforce o pedido para que seja atendido. O VER. BENEDITO LÉLIS 

RENÓ também reportou-se à questão da Santa Casa local, informando  que o Ministro da 
Saúde, Sr. Alexandre Padilha, anunciou, no último dia trinta e um de outubro, medidas para 
fortalecer a atuação de hospitais filantrópicos e santas casas, que prestam atendimento pelo 
SUS – Sistema Único de Saúde. Disse que foi assinada uma Portaria Ministerial que 
estabelece prazo para pagamento de incentivos financeiros a estes gestores da saúde 
pública, elevando o serviço de vinte e seis para cinquenta e seis por cento. Citou como 
exemplo que, atualmente, o valor pago por um parto normal é de quatrocentos e quarenta e 
três reais e será aumentado para oitocentos e trinta e cinco reais, que o tratamento de AVC 
subirá de quatrocentos e setenta e três reais para um mil novecentos e noventa e sete reais. 
O orador esclareceu ainda que a referida Medida Provisória tem como proposta, que as 
instituições troquem suas dívidas por ampliação no atendimento ao SUS, ou seja, a Santa 
Casa local deverá aderir a nova estratégia para zerar suas dívidas e receber certidões que 
lhe possibilite contratar empréstimos junto às instituições financeiras, mas, em contrapartida, 
deverá ampliar o atendimento de exames, cirurgias e demais atendimentos à pacientes do 
SUS.  Esclareceu ainda, que os hospitais em dívida não conseguem a certificação, mas, 
com as alterações propostas, o Certificado de Entidade Beneficente de Assitência Social, 
que será concedido pelo Ministério da Saúde, isentará as entidades dos tributos relativos à 
seguridade social e, entre outras medidas, facilitará a sobrevivência das santas casas e 
hospitais filantrópicos. Concluindo, o orador disse que esta Medida Provisória poderá ser a 
salvação da Santa Casa local, contudo, enfatizou que será necessário colocá-la em 
operação, mas, tem percebido um processo lento que,  se assim permanecer, passará os 
quatro anos sem solução e a Santa Casa local irá à falência. Com relação ao Programa 
Mais Médicos, lembrou que, no início do ano, procurou a então Secretária Municipal de 
Saúde – Sra. Valdivina, questionando-a se teria feito o cadastro no referido programa, a 
qual respondeu que não, e ele próprio se empenhou junto à Deputada Federal Janete Pietá, 
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mas, ainda assim, perdeu o primeiro cadastro. Sendo reaberto em agosto, novamente, se 
empenhou junto à nova Secretária Municipal de Saúde – Sra. Karyn,  que fez o devido 
cadastro, o qual foi acompanhado por ele e todos os Vereadores trabalharam juntos. 
Esclareceu que Salesópolis não estava na lista do programa, que previa apenas os 
municípios que não tinham nada, senão um Posto de Atendimento. Mas, ao tomar 
conhecimento de que o município de Guarulhos recebeu médicos desse programa, insistiu 
com a Deputada Janete, quem fez um trabalho nos bastidores políticos, acompanhados por 
ele. Disse que por isto foi ele o primeiro a anunciar a vinda da médica cubana, através da 
imprensa do Sr. Nelson dos Santos (Blog Anotiprime), reiterando que o resultado é mérito 
de todos os Vereadores, destacando o Nobre Colega Sérgio dos Santos. Disse que esta 
gestão é diferente das anteriores que participou, pois, embora o pensamento dos 
Vereadores sejam diferentes, há convergência quando o assunto é benéfico para a cidade, 
pois, todos os Vereadores estão unidos. Ressaltou que toda proposição  encaminhada por 
este Legisaltivo, é aprovada pelos onze Vereadores, portanto, reiterou que esta Casa de 
Leis também participou da conquista do Programa Mais Médicos. Disse que tem ouvido 
elogios da população sobre a atuação dos Vereadores que discutem cada caso e tudo é 
divulgado pela imprensa, mas, ressaltou a importância dos Vereadores não brigarem entre 
si, pois, não foram eleitos para fiscalizar seus Pares, e sim, para fiscalizar o Poder Executivo 
e buscar melhorias para esta cidade. Lembrou que um Vereador não deve medir o outro, 
apenas, trabalhar por Salesópolis, acrescentando que, muitas vezes, o resultado que se 
alcança não é pelo requerimento enviado, mas, pela expressão em tribuna. Citou como 
exemplo, o caso do bueiro próximo ao Supermercado Okamura que, no dia seguinte à sua 
manifestação em tribuna, o problema foi resolvido. Agradeceu os Nobres Pares por se 
respeitarem, lembrando que, toda vez que um Vereador cria problema com outro, quem 

perde mais é esta Casa de Leis. A VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS desejou boas vindas 
ao Sr. Prefeito Municipal, solicitando-lhe que volte sempre, seja para “levar puxões de 
orelha” ou ser parabenizado. Dirigindo-se ao Prefeito Rafael, disse reconhecer que não tem 
como saber de tudo que os Secretários e Diretores Municipais decidem, contudo, registrou 
que alguns deles têm levado tudo para o lado pessoal e não estão atendendo as pessoas 
que são encaminhadas por alguns Vereadores, com os quais não se simpatizam. Sugeriu 
que os Secretários Munipais conversem com a Dra. Lílian - Departamento Jurídico da 
Prefeitura Municipal, para conhecerem os princípios básicos da administração pública, e 
aprender que o mais importante é a supremacia do interesse público, ou seja, que a 
população é prioridade. Ainda dirigindo-se ao Sr. Prefeito Municipal, o alertou que, se os 
Secretários Municipais continuarem agindo em prejuízo das pessoas que são encaminhadas 
por um ou outro Vereador, sua administração não avançará. Ressaltou que os onze 
Vereadores estão nesta Casa de Leis para trabalhar pelo povo, mas, se um munícipe, ao 
procurar uma Secretaria Municipal e citar o nome de um ou outro Vereador,  volta este pior 
do que antes e sem saber porque foi maltratado, logo o próprio Vereador poderá reconhecer 
que tal tratamento se deu por ser utilizado seu nome. Reiterou o pedido ao Sr. Prefeito para 
que os Secretários Municipais sejam orientados a não tratar os casos como pessoais e 
sejam alertados que, se não respeitarem os princípios de igualdade e impessoalidade, o 
resultado pode ser improbidade administrativa e até cassação do Prefeito Municipal. A 
oradora disse que tem Secretário Municipal brincando, tanto que ao lhe enviar algumas 
pessoas, os orienta a não citarem seu nome para não serem prejudicadas. Lembrou, 
entretanto, que ela não é oposição a atual Adminsitração Municipal, tanto que “carregou o 
22 no peito” (nº de campanha do atual Prefeito Municipal – PR) e, embora já lhe tenham 
solicitado para retirar as fotos da campanha do seu facebook, não o fez por respeitar e 
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acreditar no Prefeito Rafael. Corroborou com o Nobre Colega Sérgio que em sua 
manifestação registrou que o Prefeito Rafael não é má pessoa, bem como reconheceu que 
não é fácil administrar ou agradar a gregos e troianos, mas, enfatizou esperar que os 
Secretários Municipais parem de “olhar para o próprio umbigo” e comecem a passar 
informações corretas para que a Prefeitura Municipal caminhe. Concluiu reiterando que há 
Secretário Municipal pensando que está brincando e enfatizou a necessidade dele pensar 
no interesse público, bem como estudar administração pública antes de assumir uma 
Secretaria Municipal. Ainda se dirigindo ao Sr. Prefeito Municipal, disse que algumas 
Indicações que encaminhou no início do ano, ainda não foram atendidas, exemplo é o 
Requerimento do Nobre Colega Edney, apresentado nesta data, cobrando medidas para o 
mesmo ponto de táxi que ela solicitou no início do ano. Também lembrou que já solicitou a 
pintura de faixa de pedestres em frente à Padaria do Leonardo (Padaria São Luiz) e próximo 
ao Supermercado do Português, onde há grande movimentação de pedestres. Lamentou 
que, além de não ser atendida,  sequer lhe responderam ou justificaram que, após estudo 
realizado, não têm como atendê-la, caso que também ocorreu com uma lombada que 
solicitou para a Rua Braz Torraga. Quanto às câmeras de monitoramento, embora esteja 
feliz em ver que estão sendo instaladas, registrou que apresentou Indicação para este fim, 
mas, também lamentou a resposta recebida, onde apenas a informava que a aquisição dos 
equipamentos estava em processo de licitação. Concluindo, disse considerar uma medida 
de suma importância para baixar os índices de criminalidade e o excesso de consumo de 
drogas que é crescente neste município. Com relação à Praça da Matriz, disse que também 
já recebeu mensagens via facebook, cobrando a realização de eventos iguais aos que 
tinham antigamente. Parabenizou o Sr. Prefeito Municipal, os organizadores e demais 
funcionários  pela realização da Festa do Peão Boiadeiro, contudo, considerou importante 
os questionamentos do Nobre Colega Cristian que busca transparência dos gastos. 
Registrou que esta data é histórica na Câmara Municipal, pois, pela primeira vez, conta com 
três mulheres entre os Vereadores, um marco de grande importância que espera, seja 
incentivo para que a mulher participe mais da política e que, em breve, a atual quota de 
trinta por cento obrigando a participação feminina nos Partidos, seja invertida para garantir a 
participação masculina. Por fim, dirigiu-se à Nobre Verª. Claudia, desejando-lhe boas vindas 

e colocando-se à sua disposição. A VERª. CLÁUDIA DE PAULA RIBEIRO saudou o Sr. 
Presidente, demais Vereadores, o Exmo. Sr. Prefeito Municipal e munícipes presentes e aos 
que acompanhavam a sessão on line, bem como a seus amigos que vieram prestigiá-la em 
sua posse. Agradeceu o apoio dos Nobres Pares e também se colocou à disposição para 
que juntos unam forças e trabalhem em prol do município. Também agradeceu seus 
eleitores, dizendo que trabalhou muito no período de campanha eleitoral e, embora esteja 
assumindo temporariamente o cargo, colocou-se à disposição de todos. Acrescentou que, 
embora o curto período previsto para sua estadia nesta Casa de Leis, as portas estarão 
abertas para todos e, especialmente, àqueles que lhes confiaram seus votos. Por fim, 
agradeceu a Deus a oportunidade, rogando-lhe força e sabedoria para desempenhar com 
brilhantismo e total dedicação a sua função de Vereadora.  Por fim, agradeceu ainda seus 
familiares, seus filhos que sempre se fazem presente e ao seu marido por estar sempre ao 

seu lado, apoiando-a nas suas decisões. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA também 
iniciou dirigindo-se ao Sr. Prefeito Municipal, dizendo que, pelo seu tempo de vereança, já 
tem experiência e sabe das dificuldades do município, portanto, não contará mentiras e 
sempre ouvirá os anseios da população que expõe, diariamente, a ele e aos demais 
Vereadores. Lembrou que está passando pelo quinto prefeito, respeitou a todos e mesmo 
àqueles em que atuou como oposição, ainda mesmo no seu primeiro mandato, quando 



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 
DE SALESÓPOLIS 

Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - Salesópolis/SP 
CEP: 08970-000    - Tel\Fax: (011) 4696-1333/1716/1731 

Site www.camarasalesopolis.sp.gov.br Email: cmsalesopolis@uol.com.br 
 

continuação da Ata da 33ª Sessão Ordinária, realizada em 04 de Novembro de 2013                                       FL. 11 
 

 
 

chegou a ser situação e oposição, sempre mantendo o respeito. Declarou que não há como 
fechar os olhos para os grandes problemas que estão acontecendo, entretanto, registrou 
que já participou de várias viagens, só neste ano, para tratar de assuntos diversos, como 
das questões ambientais que estão gerando infrações, tudo comprovando que as 
conquistas são difíceis e não acontecem da noite para o dia. Também declarou-se feliz por 
ver que, algumas coisas para as quais começou a lutar, há mais de quinze anos, somente 
agora estão surtindo resultados. Com relação à área de saúde, disse que Santa Casa local 
está falida mesmo e, somente não fechou as portas,  para evitar que a Vigilância Sanitária 
impeça sua reabertura, conforme ocorreu na cidade vizinha (Biritiba Mirim), portanto, estão 
mantendo-a aberta “a trancos e barrancos”.  Enfatizou que não permitirá tal fechamento em 
honra a seu pai e muitas outras pessoas que ajudaram na construção e manutenção da 
Santa Casa, até esta data, embora tenham passado maus gestores por ela.  Disse que 
muitas pessoas conhecem os problemas da saúde de perto, contudo, enfatizou a 
importância de todos os demais reconhecerem que os problemas e dificuldades não 
apareceram agora, foram herdados de gestões anteriores, e o atual gestor aceitou assumi-
los. Lembrou que o Prefeito Rafael trabalhou em autarquias do Governo do Estado e, em 
reuniões que o acompanha, testemunha inúmeras pessoas e de diversas cidades, 
registrando e agradecendo a ajuda que lhes prestou e às suas cidades, portanto, tem 
experiência. Citou como exemplo, o telegrama do Governo do Estado, lido no início desta 
sessão, liberando um trator para este município e, muito embora o convênio tenha sido 
assinado na semana passada, a liberação efetiva será demorada.  Registrou que o 
município também foi contemplado com uma van, mas, ainda não foi liberada, devido à 
pendências de gestões anteriores, caso igual ao de outras duas ambulância também 
pendentes de liberação. Registrou que trabalhou e trabalha ainda ao lado do Prefeito 
Rafael, pois, dos nomes que concorriam ao cargo de Prefeito, seu nome era o melhor. 
Também registrou que não é candidato a Prefeito, nem a Presidência desta Casa de Leis, e 
que, muito embora já tenha ocupado o cargo de Presidente, o que muito contribuiu para sua 
formação, atualmente, pretende ajudar e apoiar aqueles que dele precisarem, pois quer 
apenas fazer parte do processo e contribuir. Reportando-se à manifestação da Nobre 
Colega Sandra, disse que os Secretários ou Diretores Municipais devem ser apontados e  
os problemas expostos para que as coisas sejam consertadas, afirmando que é isso o que 
ele tem feito junto ao Sr. Prefeito Municipal e, quando necessário, briga, defende e até já 
levou casos ao Ministério Público. Ressaltou que todos já reconheciam que os problemas 
não se resolveriam no primeiro ano deste mandato, diante de um orçamento aprovado pela 
gestão anterior, e quem acreditou nisso demonstra não ter experiência política. Alertou que 
todos os Vereadores têm as prerrogativas do cargo e podem analisar documentos e visitar 
setores da Administração Municipal, portanto, não precisam aguardar seu envio. Enfatizou, 
contudo, que ninguém pode deixar de reconhecer a pessoa e o trabalho que o Sr. Prefeito 
Municipal vem desempenhando na solução dos problemas. Informou que, nesta semana, 
participará de duas reuniões em São Paulo, onde buscará soluções para os problemas de 
Salesópolis, como as autuações ambientais, contudo, enfatizou a importância de que tudo 
seja documentado para a conquista da anistia das multas, prometida pelo Governador do 
Estado. Quanto às críticas, o orador disse que elas são próprias das pessoas que querem 
administrar, ficando atrás da mesa, expondo projetos que, embora bonitos, não são 
funcionais na prática. Ressaltou que tem procurado ajudar em tudo o que lhe é possível, 
assim como tem evitado entrar em algumas discussões que competem apenas ao Poder 
Executivo, mas, enfatizou ao Sr. Prefeito Municipal que, dentre dois grandes e importantes 
problemas, está a área da saúde. Lembrou que os provedores anteriores solicitavam 
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reajuste no valor do repasse e, ainda assim, deixaram a situação da Santa Casa local muito 
difícil, portanto, ao contrário do que foi feito, concluiu que o Nobre Colega Marcelo tem 
razão quando diz que é preferível atender pouco e bem feito, do que o muito, que ocorria 
antes, gerando alta dívida. Quanto ao sempre questionado “carnê de contribuição”, o orador 
esclareceu que o Tribunal de Contas condena e considera irregular tal medida, mas, é uma 
possibilidade que poderá voltar com readequações. Falou que seu gabinete está sempre 
aberto e que sempre lutará por melhorias, reiterando que não pretende ocupar cargos de 
Prefeito Municipal ou Presidente deste Legislativo, senão continuar atuando como Vereador 
e fazendo o que gosta, trabalhando sempre com a verdade. Dirigindo-se ao Prefeito Rafael, 
falou que ele tem paciência, respeito e tranquilidade para receber os golpes e assimilar 
tudo, até mesmo o imediatismo, portanto, torce para que conclua seu mandato realizando 
tudo o que almejou. Destacou ainda que, além da saúde, outro grande importante problema 
a ser resolvido é o tão sonhado licenciamento ambiental, que possibilitará ao cidadão obter 
escritura registrada dos seus imóveis. Declarou acreditar que a solução está prevista para 
breve e espera, no final deste mandato, poder dizer que sua missão foi cumprida. Por fim, 
àqueles que trabalham na Administração Municipal e costumam maltratar a população, seja 
feirante, munícipe ou comerciante, registrou que o tempo mostrará a cada um sua 

verdadeira situação na administração e até mesmo neste mundo. O VER. MÁRIO 

BARBOSA PINTO, aproveitando a presença do Prefeito Rafael, registrou-lhe suas 
reinvindicações e iniciou protestando contra a Empresa VIVO, que deixou a comunidade do 
Bairro Nhá Luz, sem sinal de telefonia, durante duas semanas, embora as constantes 
reclamações e pedidos de solução, todos com protocolo de  registro. Lamentou que, em 
contrapartida a esta situação vergonhosa, constantemente, os funcionários da referida 
empresa telefonam oferecendo serviços dos mais diversos, portanto, considerou esta 
empresa uma porcaria.  Em seguida, parabenizou o Sr. Prefeito Municipal pela Festa do 
Peão Boiadeiro, acreditando que, no sábado,  dia vinte e seis de novembro, o público 
presente ultrapassou vinte mil pessoas. Também parabenizou o Sr. Paulo César Monteiro e 
Sr. Marcos Zaramela pela contribuição que prestaram a esta festa, informando que este 
último, junto com o Dunga do Restaurante (Sr. Marcos Nepomuceno), estão planejando uma 
grande festa de final de ano, para as crianças salesopolenses. Parabenizou também a 1ª 
Corrida de São José, realizada no domingo, dia vinte e sete de outubro, contando com mais 
de quatrocentos e cinquenta atletas, sendo cinquenta desta cidade. Disse que os 
salesopolenses representaram bem esta cidade e conquistaram pódio em todas categorias, 
parabenizando todos os atletas e o evento que movimentou esta cidade. Também registrou 
e parabenizou o trabalho do servidor municipal Sr. Renato – responsável pelo Trânsito, que, 
embora os dias de calor, tem trabalhado até dezenove horas da noite,  para tapar os 
buracos da cidade, especialmente das ruas do Bairro Fartura, alvos de agradecimentos 
pelos moradores do bairro que, há muito, esperavam este serviço. Reiterou o esforço do Sr. 
Renato, acrescentando ainda que a operação se estendeu também ao Bairro Totozinho 
Cardoso. Relatou que, no último sábado – Feriado de Finados, atendendo solicitação deste 
orador, o Sr. Renato esteve,  desde às seis horas da manhã,  se ocupando para deixar livre 
o trajeto das ambulâncias do SAMU, dos vendedores de flores e velas (considerando que o 
Cemitério Municipal e a Santa Casa são vizinhos).  Também registrou suas boas vindas à 
Médica Cubana – Dra. Raiza, pois, embora reconheça que o estudo seja patrocinado por 
aquele governante, considera muito difícil alguém deixar seu país para desenvolver seu 
trabalho em outro,  esperando que ela realize um bom trabalho nesta cidade. Quanto às 
câmeras de monitoramento, as quais estão sendo instaladas na cidade, registrou a 
importância de também instalar uma nas proximidades da EMEF Professora Maria de 
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Lourdes Gonçalves de Toledo, Bairro Fartura, para garantir maior segurança a todos. 
Registrou que esta Câmara Municipal conseguiu, após reuniões com engenheiros da 
Petrobrás e Transpetro, a reforma da ponte do Bairro dos Buenos, popularmente conhecido 
por “Bairro do Zé Cândido”. Em seguida, sugeriu ao Sr. Prefeito Municipal aplicar a verba do 
DADE – Departamento de Apoio e Desenvolvimento das Estâncias, na implantação de uma 
Praça de Eventos. Acrescentou que esta medida garantirá espaço adequado aos próximos 
eventos, como Festa do Peão e outros, disponibilizando banheiro e outras estruturas para 
fortalecê-los e viabilizando diversos eventos turísticos que, consequentemente, geram mais 
recursos e melhoram o comércio local, que também está enfrentando grave crise. Por fim, 
dirigiu-se ao Sr. Prefeito Rafael, solicitando-lhe disponibilizar um funcionário municipal para 
tomar conta do Velório Municipal, evitando que os munícipes se envolvam nas desavenças 
existentes entre as duas empresas funerárias que atuam neste município. 

O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA disse que obteve trezentos e noventa e oito votos e 
representa mais de quinze mil pessoas desta cidade (número total aproximado de eleitores), 
portanto, se defenderia quanto aos comentários sobre sua posição com relação à Festa do 
Peão Boiadeiro. Declarou que deve honrar o salário de três mil quinhentos e vinte reais que 
recebe mensalmente e questionou aos Nobres Pares mais experientes,  se apresentar 
Requerimento ou Indicação não é função do Vereador, pois, foi apenas isso o que fez, tão 
logo tomou conhecimento da existência de duas propostas para realização da Festa do 
Peão, sendo uma de custo zero e outra de vinte mil reais, contudo, ainda não obteve a 
resposta. Enfatizou que gosta e participou do rodeio, mas, ao receber uma denúncia, sente-
se na obrigação de encaminhá-la e dar retorno ao denunciante. Acrescentou que ninguém 
pode falar que ele não está do lado do Prefeito Rafael, haja vista que assinou junto com ele, 
a intervenção da Santa Casa de Misericórdia Frederico Ozanan, votou nele,  no início do 
ano, porque quer ver as coisas caminharem. Entretanto, lamentou que, devido ao citado 
requerimento, as pessoas estejam falando que ele é contra a realização do rodeio ou da 
Festa do Peão. Dirigindo-se ao Sr. Prefeito Municipal, disse que o defenderá tão logo 
disponha da resposta ao seu requerimento e concluiu ressaltando que torce para que 
venham outras festas. Com relação às autuações ambientais, informou que ele próprio 
também foi autuado e está preparando seu recurso, bem como tem participado de todas as 
ações pertinentes, portanto, não aceitará comentários contrários. Quanto ao atendimento 
realizado pelo SAMU, o orador relatou que,  um senhor andava com sua bicicleta pela 
Avenida Professor Adhemar Bolina e sentiu fortes dores no peito, quando orador e outras 
pessoas pararam e lhes prestaram os primeiros socorros. Em seguida, ele próprio,  ligou por 
duas ou três vezes, solicitando socorro ao SAMU, sendo informado que não tinha viatura 
disponível. Lamentou o fato porque também não tinha ambulância disponível na Santa Casa 
local, obrigando-o a socorrer aquele senhor com carro particular, portanto, apoia as 
reivindicações já apresentadas, para que seja disponibilizada ambulância com motorista na 
Santa Casa. Lembrou que, em janeiro,  apresentou a Indicação Nº 09,  solicitando a 
manutenção da “Estrada da Represa Velha”, pois, naquela oportunidade, um caminhão 
carregado quebrou os tubos e caiu em um buraco, necessitando de máquina para guinchá-
lo, mas, no dia anterior a esta sessão, três caminhoneiros foram a sua casa, reclamar as 
péssimas condições de tráfego dessa mesma estrada, portanto, dirigiu-se ao Sr. Prefeito 
Municipal, solicitando-lhe providências e lembrando que já visitou o local na companhia dele 
e do Sr. Antonildes.  Ainda dirigindo-se ao Sr. Prefeito Municipal, falou-lhe que,  se há terra 
para plantar e compra-se uma boa semente, mas o dono da plantação não cuida das ervas 
daninhas, a semente não germinará. Finalizando,  o orador complementou ao Prefeito 
Rafael que não são as ervas más que afogam a boa semente, e sim,  a negligencia do 
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lavrador. A VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE também desejou boas vindas e 
felicidade à Nobre Colega Cláudia em sua caminhada, colocando-se à sua disposição para 
o que precisar. Em seguida, comentou que, no dia vinte de outubro, foi realizado um 
concurso para contratação de novos Professores que atenderão o AEE – Atendimento 
Escolar Especializado e, na condição de integrante desta área, registrou sua gratidão pelo 
acontecimento, pois conhece de perto a grande necessidade. Disse que a permanência dos 
professores com uma turma de portadores de necessidade especiais é muito importante e 
evitar mudanças constantes, é fundamental para esta classe. Informou que, muito em breve, 
se aposentará e não trabalhará mais com este grupo, em que atua há vinte e um anos, e já 
estava preocupada com a situação. Enfatizou que não desmerece os demais professores, 
mas, registrou que os aprovados neste concurso serão privilegiados pelos alunos que 
receberão. Parabenizou o Sr. Prefeito Municipal pela iniciativa de realizar o concurso nesta 
área que sempre foi esquecida pelos seus antecessores. Declarou estar certa de que ele 
(Prefeito Municipal) verá a mudança para melhor, pedindo a Deus que o abençoe pela 
iniciativa de contratar profissionais preparados para este trabalho. Também o agradeceu e 
parabenizou pela nova Nutricionista do Município, pelo trabalho que vem desenvolvendo. 
Em seguida, comentou que leu no “Jornal do Povão”, que o empresário biritibano Marcos 
Zaramela falou, na Festa do Peão Boiadeiro,  sobre a possibilidade de implantar a 
Equoterapia nesta cidade, como já vem sendo realizada no seu município. Lembrou que o 
Nobre Colega Cristian apresentou a Indicação Nº 153, em abril deste ano, solicitando 
referido atendimento e, dirigindo-se ao Nobre Par, disse que poderá contar com seu apoio, 
dos demais Vereadores e dos pais dos portadores de necessidades especiais, mas, que a 
gratificação maior virá de Deus, haja vista que este benefício não lhe reverterá votos. 
Declarou-se feliz pelos benefícios que serão colhidos com a contratação dos novos 
professores, enfatizando que esses professores serão lapidados pela própria vivência com 
as crianças. E, por fim, parabenizou o Sr. Prefeito Municipal pelo esforço da Secretaria 
Municipal de Educação que se empenhou muito para que este resultado fosse alcançado. 

O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS declarou seu apoio à manifestação da oradora 
que o antecedeu, acerca do concurso realizado para contratação de Professores do AEE, 
enfatizando sua grande importância aos alunos. Disse que as duas atuais professoras são 
contratadas através de processo seletivo, mas, não são suficientes, tanto que,  com este 
concurso,  serão contratadas quatro Professoras que, certamente, ajudarão em muito no 
desenvolvimento das crianças portadoras de necessidades especiais. Ressaltou que o 
referido concurso é fruto de um trabalho conjunto entre esta Casa de Leis, os pais dos 
alunos, o Poder Executivo e as Secretarias Municipais de Administração e de Educação, 
que reconheceram a necessidade de disponibilizar tais profissionais às crianças, 
contribuindo muito para o convívio familiar e social delas e concluiu dizendo que tal 
concretização e o ganho para as famílias será incomensurável. Reportando-se novamente 
ao seu Requerimento Nº 172, arescentou que o apresentou atendendo solicitação do 
Secretário da Associação dos Taxistas que, até o momento, não obteve retorno ao 
documento protocolado pela entidade.  Acrescentou que sua intenção é contribuir com a 
Indicação da Nobre Colega Sandra e cobrar resposta do serviço solicitado em março, pela 

entidade.  Passando a presidência ao vice-Presidente, Ver. Cristian Luiz Candelária, o VER. 

FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA iniciou agradecendo a visita do Exmo. Sr. 
Prefeito Municipal a esta Casa de Leis e desejou sucesso a Nobre Colega Cláudia,  neste 
curto espaço que estará no cargo de Vereadora. Também registrou a vinda da nova médica 
do Programa Mais Médicos – Dra. Raiza, desejando-lhe sucesso e declarando reconhecer 
que seu trabalho não será fácil,  mas, declarou estar certo de que ela contribuirá muito para 
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melhoria da área de saúde deste município. Reportando-se ainda à área de saúde, registrou 
a existência de uma fila,  com quinhentas pessoas,  aguardando chamada para realização 
de exames laboratoriais. Disse que tomou conhecimento acerca da contratação do 
Laboratório São Benedito, pela Prefeitura Municipal,  para suprir tal demanda, esperando 
com isso que a situação seja regularizada.  Dirigindo-se ao Sr. Prefeito Municipal, solicitou-
lhe considerar que, para o mesmo tipo de exame, no Distrito dos Remédios, a demanda 
atual é de trezentas pessoas, portanto, espera que referida contratação resolva também o 
problema daquela população. Reconheceu que haverá alto custo e agradeceu também por 
essa iniciativa do Chefe do Poder Executivo, que deve estar certo de que toda população 
ficará agradecida. Acrescentou ainda que, conforme registrou na sessão anterior, há uma 
lista, no Posto de Saúde local,  que ultrapassa seiscentas mulheres, aguardando vaga para 
consulta ginecológica, além de outras duzentas esperando vaga para consulta com o Dr. 
Carlos Chrisman (Clínico Geral que atende no Posto de Saúde central e do Distrito dos 
Remédios). Acrescentou que este último, é um dos médicos dentre os vinte recolhidos deste 
município, pelo Governo do Estado. Falou que, segundo informações, foram todos 
encaminhados ao Hospital Dr. Arnaldo, onde estarão disponíveis para atender a população 
de Salesópolis, entretanto, dirigindo-se ao Prefeito Rafael, lembrou que referido hospital da 
cidade de Mogi das Cruzes, é de difícil acesso, e sugeriu disponibilizar veículo para o 
transporte dos salesopolenses que, em posse dos seus prontuários, poderão prosseguir o 
tratamento com seus respectivos médicos. Lembrou ainda da existência de uma outra lista, 
com mais de cem pessoas, aguardando vaga para consulta com o Cardiologista Dr. Feitosa. 
Lamentou a situação atual, enfatizando que foi eleito para lutar por melhorias na área da 
saúde e está sempre cobrando-as, tanto que a Secretária Municipal de Saúde – Sra. Karyn 
Fonseca,  está brava com ele.  Em seguida, agradeceu as funcionárias do Posto de Saúde 
local:  Cristina, Jaqueline e Rose,  por estarem se dedicando ao encaminhamento de 
mulheres para cirurgia de laqueadura, no Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos. 
Acrescentou que há muitas mulheres aguardando este tipo de cirurgia, cujo custo é muito 
alto para ser custeado por elas, pois, antes era procedimento comum, realizado na Santa 
Casa local, e atualmente está suspenso.  Ainda sobre a área da saúde, o orador informou 
que, no dia sete de agosto, encaminhou um ofício ao Sr. Prefeito Municipal, solicitando 
informações acerca do real valor da dívida da Santa Casa de Misericórdia Frederico Ozanan 
que ouve-se que já atingiu o valor de quatro milhões de reais, entretanto, nunca viu qualquer 
documento registrando este ou outro valor.  Falou ainda que esta Casa de Leis tem sido 
cobrada acerca dos empréstimos contraídos pela gestão anterior em favor daquele hospital 
e, somente com documentos em mãos, poderá prestar informações corretas à população 
que o questiona. Reiterou que, inicialmente, a Santa Casa deve realizar os atendimentos 
básicos, evitando as especialidades, cujos atendimentos devem ser retomados, somente 
depois de equilibradas as finanças. Enfatizou que não adianta disponibilizar várias 
especialidades, como feito na gestão anterior, em que se acumulou dívidas,  além dos 
médicos serem dispensados, sem o pagamento dos seus salários. Referiu-se à conhecida 
“Avenida Nova” (trecho da Avenida Professor Adhemar Bolina, interditado para Área de 
Lazer) e, dirigindo-se ao Sr. Prefeito Rafael, disse que durante a noite ela fica em total breu. 
Declarou-se envergonhado de levar seus filhos para aquele espaço de lazer que, embora 
tenha recém passado por limpeza geral, além da citada escuridão, é frequentado por um 
grupo de moleques usuários de narguilé, proibido por Lei Municipal,  e de entorpecentes. 
Relatou que, na semana passada, estava no local e presenciando a atitude dos referidos 
moleques,  telefonou para a Polícia Militar que demorou meia hora para atender ao 
chamado e, quando chegaram, o grupo já tinha ido embora. Ressaltou a necessidade de 
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acabar com este tipo de coisa, e que, embora as dificuldades, têm que agir para que isso 
não continue a ocorrer. Garantiu que chamará a polícia quantas vezes julgar necessário, 
especialmente, porque aquele local é frequentado por crianças, mulheres e famílias inteiras. 
Apoiou a sugestão do Nobre Colega Mário para implantar uma câmera de monitoramento 
nas proximidades da unidade escolar do Bairro Fartura. Disse que todos sabem que, 
naquele arredor, é grande a frequência e permanência de pessoas que fazem consumo e 
venda de entorpecentes, tanto que há integrantes do grupo, atualmente preso. Enfatizou a 
necessidade de coibir esta praga crescente neste município e em todo País, e ainda 
lembrou que o Nobre Colega Paulo Roberto, atualmente licenciado, também solicitou a 
instalação de uma câmera de monitoramento no Bairro Bragança.  Agradeceu também o 
servidor Renato pelo esforço e dedicação nas suas funções, pois, embora ocupe o cargo de 
Diretor de Obras, pôs a “mão na massa” e tem realizado a operação tapa-buracos em várias 
ruas.  Citou como  exemplo,  a avenida lateral do Supermercado Okamura (Avenida Prefeito 
Pedro Rodrigues de Camargo Neto), Bairro Totozinho Cardoso que, diante de tantos 
buracos, alvo de cobranças diárias, agora o caso foi resolvido por aquele funcionário. 
 Solicitou ao Sr. Prefeito Municipal que se esforce para conseguir recursos e os disponibilize 
ao Sr. Renato, proporcionando-lhe condições para realizar este importante serviço em todas 
as ruas do município, enquanto isso terá tempo hábil para realizar o necessário processo 
licitatório objetivando a pavimentação das ruas. Por fim, disse que este tipo de serviço é alvo 
de solicitação de todos os Vereadores e, sendo realizado, atenderá os clamores populares, 
minimizará o problema e ainda deixará a população mais contente, reconhecendo que tanto 
Prefeito quanto Vereadores estão trabalhando. Retomando a presidência e, não havendo 

mais oradores inscritos o SR. PRESIDENTE concedeu a palavra, como Líder de Bancada 

(PT) ao Ver. Benedito Lélis Renó que iniciou homenageando as mulheres Vereadoras 
desta Casa de Leis, reiterando, conforme já registrado, que este momento, em que há três 
mulheres, é inédito.  Alertou-as contudo, que a história mostra que as mulheres desta Casa 
de Leis foram perseguidas e magoadas, talvez por serem sensíveis. Alertou a Nobre Colega 
que assumiu o cargo nesta data, lembrando bem o sofrimento pelo qual passou a Colega 
Deise e, recentemente, a Colega Sandra, diante do pedido de cassação do seu mandato. 
Considerou ainda absurdo o Regimento Interno deste Legislativo possibilitar à qualquer um, 
requerer a cassação do mandato de um Vereador. Embora reconhecendo que as mulheres 
estão preparadas, lembrou que a política tem sua maldade, portanto, devem descobrir de 
onde ela vem, haja vista que, muitas vezes, aquele que a abraçar, o fará com unhas. 
Lembrou ainda, que passou por grandes dificuldades neste ano e que, se os Vereadores 
não estivessem unidos, talvez não conseguissem garantir a credibilidade desta Casa de Leis 
para que as pessoas dignifiquem o trabalho dos Vereadores. Enfatizou que o Vereador de 
Salesópolis não é um qualquer, tem família,  trabalha e conversa com as pessoas,  não usa 
carro blindado.  Em nome do seu partido, parabenizou as mulheres Vereadoras e finalizou 
dizendo que já viu as Nobres Colegas Deise e Sandra chorando, e que fazia tal alerta 
porque não quer ver outras em igual situação. Em seguida, o Sr. Presidente abriu a  palavra 

ao EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL, ENGº. BENEDITO RAFAEL DA SILVA, que 

iniciou saudando a todos os presentes e enfatizando que a demanda de proposições 
apresentadas nesta data seria suficiente para um governo inteiro, mas, espera responder, 
 ao menos, dois por cento dela. Reportando-se ao Programa Mais Médicos, agradeceu o 
trabalho realizado por esta Câmara, registrando a visita ao Ministério da Saúde que fez na 
companhia dos Nobres Vers. Claudinei, Edney e Paulo Roberto, além do ex-Deputado 
Valdemar Costa Neto, onde discutiram várias demandas para a área de saúde, dentre elas, 
o Programa Mais Médicos. Declarou respeitar os demais Deputados, entretanto, registrou 
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que não havia nenhum ofício de outro Deputado, protocolado ou juntado ao processo, 
esclarecendo que esta demanda foi discutida por ele e decidida de acordo com as equipes 
de PSF – Programa Saúde da Família.  Esclareceu ainda, que a inscrição no referido 
programa não é feita pela Secretária Municipal de Saúde, mas, através do SICONV 
(Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal), que é um 
departamento especial para cuidar dos cadastros dos programas do Governo Federal. 
Quanto à mencionada MP – Medida Provisória do Governo Federal, declarou considerá-la 
mais demagógica do que importante, pois, ao mencionar que um parto passará de 
quatrocentos para oitocentos reais, seria importante também deixar claro que o valor não 
cobre sequer os custos do médico Anestesista. Lembrou que,  para realização de um parto, 
são necessários ainda outros especialistas, como o Neonatologista, Pediatra e Cirurgião,  o 
que comprova sua tese de que é feita demagogia com o dinheiro público. Acrescentou 
ainda, que referida Medida Provisória propõe a utilização de parte do repasse do recurso 
feito à área de saúde  para pagamento de empréstimos, enfatizando que, se não é 
suficiente nem para manter a saúde, não há como usá-lo para financiar a dívida da Santa 
Casa local, conforme exposto. Com relação ao poste da Avenida Professor Adhemar Bolina 
(Indicação Nº 306, do Ver. Benedito Lélis Renó), enfatizou que assumiu a Prefeitura 
Municipal com trinta milhões de reais de orçamento e oito milhões de dívidas, além de 
encontrar a grande maioria dos funcionários descomprometidos com a administração, 
situação resultante do desmantelamento que se fez à máquina pública, pela gestão anterior. 
Esclareceu que este é um dos motivos que justificaram o envio de um projeto de lei para 
este Legislativo, propondo a revogação da lei que dispõe sobre custeio de curso superior 
aos funcionários públicos municipais. Acrescentou que pretende utilizar o recurso na 
capacitação de funcionários municipais, a fim de conscientizá-los acerca do seu dever 
enquanto funcionário. Explicou que, atualmente, uma merendeira se forma pedagoga e se 
julga no direito de se descomprometer com o cargo que exerce, fato que aliado aos demais, 
justificam a necessidade de investir em capacitação funcional. Concordou com a Verª. 
Sandra, quanto aos Secretários, Diretores e Vice-Diretores Municipais que devem “rezar na 
cartilha do Prefeito”, pois, há entre eles também muitos descomprometidos com a 
Administração Municipal, sendo necessárias providências, especialmente, por tratar-se de 
contratados em cargos de confiança. Quanto ao mencionado desvio de dinheiro público na 
compra de materiais esportivos, incluindo taco de golfe, esclareceu que o processo desta 
aquisição sumiu na gestão passada. Acrescentou ainda que o valor de cinquenta mil reais 
refere-se ao empenho e não à compra realizada, pois o fato já foi alvo de sindicância, 
concluindo que o valor não foi pago. Considerou que o governo anterior travou a 
Administração Municipal com a sua primeira medida, formando uma comissão especial de 
sindicância para todos os convênios, pois gerou um enorme trabalho da atual gestão para 
legalizar e regularizar a situação, e ainda não prejudicar o Prefeito anterior, pois resultaria 
num prejuízo a toda Prefeitura Municipal. Citou como exemplo disto, o poste mencionado 
(Indicação Nº 306),  que ele não pode determinar sua retirada, por tratar-se de convênio que 
está "sub-judice" no DADE, portanto, se o fizer, agravará a situação. Citou ainda, o caso das 
placas de turismo que foram alvos de sindicância,  retiradas para reforma e, não se 
permitindo sua recolocação, foi, em seguida, alvo de denúncia sobre a inexistência delas. 
Reportando-se à Festa do Peão Boiadeiro, disse que foi um grande sucesso, agradeceu a 
participação e empenho de todos os Vereadores e sugeriu um comparativo com as festas 
realizadas nos municípios de Santa Branca e Biritiba Mirim. Adiantou que, ao analisarem os 
respectivos valores gastos e o público participante, concluirão que Salesópolis gastou um 
terço do valor gasto por Santa Branca  e um quarto do valor gasto por Biritiba Mirim, porém,  
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atendeu o dobro de público. Disse que foi uma festa realizada com competência e economia 
do dinheiro público, sempre zelando pela segurança, tanto que não foi registrada nenhuma 
ocorrência neste evento, que considerou brilhante. Quanto ao Mercado Municipal, disse que, 
desde o início desta gestão, vem lutando pela sua reabertura e, como última opção, fez uma 
reunião com a Diretoria da Associação Comercial – ACETS, sugerindo-lhe gerenciá-lo, mas, 
ao visitarem o Mercado Municipal de Paraibuna e constatarem que a Prefeitura daquela 
cidade repassa cem mil reais para manter o pagamento de funcionários, limpeza e 
fornecimento de água e luz, desistiram. Sugeriu aos Vereadores visitarem aquela cidade 
para concluírem que este tipo de atividade não vinga mais, todavia, se alguém estiver 
disposto à coordená-lo,  terá toda liberdade, ressaltando que, antes, o interessado verifique 
junto à ACETS,  que já fez análise e estudo das atuais condições, para tomar sua decisão. 
 Sobre a Área de Saúde, informou que o laboratório contratado da Empresa São Benedito já 
começou a atender a população local, esclarecendo que, inicialmente,  foi firmado um 
contrato com a Santa Casa de Mogi das Cruzes, mas,  diante da suspensão de quotas para 
esta cidade, no meio do mês, preferiram rompê-lo.  Informou que já comprou duas 
ambulâncias com recurso próprio (da Prefeitura Municipal), cuja entrega está prevista para 
este mês. Também informou que as demais ambulâncias, vans e outros recursos para a 
área de saúde, ainda não têm previsão de entrega porque há dívidas municipais de difícil 
negociação. Registrou que esteve trabalhando para resolver dezesseis pendências federais 
e quatorze estaduais, faltando ainda uma destas últimas para resolver, referente à 
renegociação de desvio de recurso,  cujo parcelamento foi feito e não cumprido pelo Prefeito 
anterior.  Explicou que agora, a nova renegociação somente será possível através da 
Secretaria da Fazenda e, devido à burocracia, precisou da intervenção do Deputado André 
do Prado junto ao Governador do Estado que, por sua vez, autorizou a renegociação, em 
caráter especial, por trinta e seis meses. Entretanto, disse que, somente depois de efetivada 
a renegociação, conseguirá a liberação de duas ambulâncias, conquistadas pelos 
Deputados Estaduais Dr. Gondim e André do Prado, além de uma van conquistada pelo 
Deputado Estevam Galvão, e a liberação de trezentos mil reais para a Santa Casa local e 
outros recursos para a área de saúde. Registrou também, já ter conseguido um recurso no 
valor de quatro milhões de reais para reforma da Santa Casa local, cujo projeto já está 
pronto e aprovado, aguardando regularização de pendências da gestão anterior, o que tem 
feito nas viagens a São Paulo, com apoio dos Vereadores. Enfatizou que ainda está 
assumindo funções na organização do Subcomitê do Alto Tietê Cabeceiras para defender a 
Lei Específica. Disse que os onze prefeitos da região lhe impuseram a presidência por 
considerá-lo o mais preparado para o cargo, contudo, lembrou que isso requer muita tarefa 
e tempo. Quanto ao Consórcio Três Rios, disse que será a alternativa para viabilizar a 
contratação de serventes necessários à limpeza pública deste município. Esclareceu que, 
atualmente, diante do limite determinado para despesas com pessoal, não há como fazer 
concurso público. Ressaltou que assumiu a Administração com uma Folha de Pagamento 
no limite do percentual autorizado,  cinquenta e oito por cento do orçamento municipal, 
impossibilitando até mesmo a contratação de um servente para limpeza, restando-lhe a 
alternativa citada, mas que também estava irregular e teve que ser reformulada e 
regulamentada, através de projeto de lei já deliberado por este Legislativo. Informou ainda 
que, na próxima semana, terá início o processo licitatório para contratação de pessoas para 
as Áreas de Saúde, Educação e Limpeza Pública. Em seguida, referiu-se ao CIPAS 
(Consórcio Intermunicipal para Aterro Sanitário), informando que também assumiu sua 
presidência, encontrando inúmeras irregularidades no Aterro Sanitário de Biritiba Mirim. 
Disse que isso demandou enorme trabalho para regularização junto ao Tribunal de Contas 
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do Estado de São Paulo, mas, foram medidas necessárias à solução do problema do lixo, 
das multas ambientais e outros. Informou que também foi indicado para ser o representante 
regional no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, o que aceitou para conseguir a 
aprovação de projetos importantes, como o da Lei Específica. Explicou que, se não assumir 
tais cargos, adotando essas ações político-administrativas, não conseguirá destravar este 
município que enfrenta tantas dificuldades com as questões dos loteamentos e Lei 
Específica. Enfatizou que, se não tiver alguém, de porta em porta, com função no Estado e 
contato junto aos técnicos nas diversas Secretarias Estaduais, além do apoio dos Prefeitos 
da região, não conseguirá a legalização do uso do solo urbano. Quanto à iluminação 
pública, informou que já conseguiu uma demanda para instalação de várias luminárias, 
atendendo solicitação de diversos Vereadores e, muito embora disponha de um saldo 
remanescente de quarenta e sete mil reais para este fim, está lutando junto à Empresa 
Bandeirante Energias do Brasil que não quer mais fazer o serviço. Disse que vários projetos 
relativos à pavimentação e operação tapa-buracos já foram resolvidos junto ao FUMEFI 
(Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento), tanto que os buracos já estão 
sendo tapados. Informou que será necessário enviar novo projeto de lei a este Legislativo, 
dispondo sobre reforço no repasse financeiro feito à Santa Casa local, atualmente 
deficitário. Explicou que somente com esse reforço será possível a permanência de três 
médicos no atendimento, sendo dois durante o dia,  e um no plantão noturno. Lembrou 
ainda que a vinda da Médica Cubana, para atender no PSF – Programa de Saúde da 
Família, diminuirá a grande demanda, contudo, esta médica fará a avaliação de todos para 
encaminhamento aos especialistas. Adiantou que precisará discutir com esta Casa de Leis 
sobre a Funerária Municipal, pois a lei aprovada permite a concessão do serviço à duas 
funerárias, contudo, a Lei Federal proíbe tal medida para munícipes com população inferior 
a duzentos mil habitantes, sendo necessário decidir se revogarão total ou parcialmente a lei 
ou ainda, se repassarão a concessão para apenas uma funerária, pois, atualmente, a 
situação está impraticável. Com relação às câmeras de monitoramento, informou que estão 
sendo instaladas dez na cidade e duas no Distrito dos Remédios, contudo, para evitar 
demora, está utilizando o projeto original, elaborado pela gestão anterior, sem mudanças. 
Concordou que é fundamental atender a sugestão do Vereador Mário, para instalar uma 
câmera nas proximidades da EMEF Professora Maria de Lourdes Gonçalves de Toledo, 
mas,  para isso, será necessário remanejar uma câmera ou comprar outra com recursos 
próprios, alternativa que julga ser a melhor. Solicitou compreensão a todos os Vereadores 
com relação às obras,  haja vista que a Prefeitura conta com apenas um pedreiro para 
manter as escolas, ruas, tapa-buracos e outras obras, reiterando a grande falta de 
funcionários para este e outros serviços. Reiterou que, ainda assim, a folha de pagamento 
de pessoal está ultrapassando os cinquenta e cinco por cento, consequência da baixa 
arrecadação, que também requer novas políticas para aumentá-la. Considerou justas as 
reinvindicações para reajuste salarial, entretanto, enfatizou que, se atender, chegará a um 
ponto que a Área de Educação “engolirá” toda Administração Municipal, impossibilitando 
qualquer atuação nas demais estruturas. Esclareceu que a Secretaria de Educação 
consome grande parte do orçamento de pessoal, contudo, ainda reivindica melhorias. 
Enfatizou por isto, a necessidade de rever e rediscutir o Plano de Carreira do Magistério,  a 
fim de priorizar o Plano de Carreira de todo funcionalismo municipal, incluindo também os 
professores, pois, atualmente, há professores recebendo salário acima do limite permitido. 
Solicitou compreensão com relação aos Secretários Municipais, pois, atualmente, estes, 
assim como um engenheiro, médico, advogado ou outro especialista, para cuidar de uma 
secretaria especifica e responder por todo projeto que a norteia, somente aceita o salário de 
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dois mil quinhentos reais por amor à causa. Citou como exemplo o Secretário Municipal de 
Obras, Sr. Bruno, que por consideração e amizade aceitou o cargo, mas, como ele, todos 
que aceitam são obrigados a se desdobrarem em outros “bicos”, pois, um Engenheiro Civil 
recebe salário superior em qualquer empresa. Ressaltou que esta é mais uma necessidade 
de revisão, face à tantas responsabilidades que devem ser assumidas com ética e 
dedicação. Informou que, nesta semana, retornará à CETESB, em reunião, para cobrar 
novamente o licenciamento para produção de carvão, esperando obter bons resultados. 
Disse que também aproveitará a oportunidade para apresentar mais uma demanda,  a 
dispensa de matrícula de propriedade para licenciamento ambiental, exigida apenas pela 
CETESB. Disse que  várias pessoas estão tentando implantar empresas na cidade e 
enfrentando dificuldades, como o caso das serrarias, nicho importante para Salesópolis. 
Esclareceu que, muito embora seja permitido, o proprietário rural precisa da citada 
matrícula, que pretende conquistar a dispensa e propor apenas o reconhecimento da 
propriedade para aceite do licenciamento ambiental, como era feito pelo antigo DUSM. 
Explicou ainda, que o projeto para produção de carvão já está aprovado pela CETESB, 
dependendo apenas de uma DD - Decisão de Diretoria, para ser efetivado. Justificou a 
demora na resposta dos requerimentos enviados pelos Vereadores, com a dificuldade de 
pessoal para atender à diversas demandas, embora tenha tentado respondê-los, porém, 
lembrou que são somados aos muitos documentos entregues às Secretarias de Estado, 
Ministérios e outros, lembrando que neste ano, já ultrapassou a casa das mil proposições. 
Enfatizou que, embora todos os requerimentos sejam importantes, ainda assim precisa filtrá-
los porque há até os que se referem à carta anônima e falsificada. Colocou-se à disposição 
para dar respostas pessoalmente, sugerindo a realização de reuniões periódicas com os 
Vereadores para discutir essas e todas as demais questões. Respondendo à reclamação do 
Vereador Cristian, esclareceu que se programou para apresentar a Dra. Raiza, do Programa 
Mais Médicos, aos Secretários Municipais e depois aos Vereadores, entretanto, quando 
fazia a apresentação aos Secretários, os Vereadores Sérgio e Claudinei foram à Prefeitura 
para discutir outros assuntos,  sendo então convidados a permanecerem. Acrescentou que 
nenhum Vereador foi convidado para aquela apresentação, reiterando tratar-se de uma 
coincidência e, ainda assim, pediu desculpas pelo mal entendido. Esclareceu que a obra da 
Creche do Distrito do Remédio está paralisada porque a empresa não cumpriu o contrato, o 
projeto tem vícios na cobertura do parquinho, o banheiro e acesso para os pais estão 
inadequados, entre outros, necessitando de readequação, mas, adiantou que, em breve, a 
obra será retomada. Por fim, aproveitou para esclarecer que, muito embora a obra da 
Creche do Bairro Fartura esteja em processo licitatório, também passa por problemas, pois 
o Prefeito anterior fez o projeto em área não pertencente à Prefeitura Municipal, porém, 
esclareceu que o processo está em fase de desapropriação e desmembramento de área, 

dependendo ainda de aval do Poder Judiciário para iniciar a obra. Em seguida, o SR. 

PRESIDENTE agradeceu o Exmo. Sr. Prefeito Municipal e sugeriu-lhe definir uma data para 
reunir-se com os Vereadores, oportunidade em que poderão apresentar outras pendências. 

Nada mais havendo a tratar,  o SR. PRESIDENTE 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 04 de Novembro de 2013. 
 

PRESIDENTE : 
 

1º SECRETÁRIO  :    
 



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 
DE SALESÓPOLIS 

Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - Salesópolis/SP 
CEP: 08970-000    - Tel\Fax: (011) 4696-1333/1716/1731 

Site www.camarasalesopolis.sp.gov.br Email: cmsalesopolis@uol.com.br 
 

continuação da Ata da 33ª Sessão Ordinária, realizada em 04 de Novembro de 2013                                       FL. 21 
 

 
 

2º SECRETÁRIO  : 
 

  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
11 de Novembro de 2013.   
            


