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              ATA DA 34ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 17 de Novembro de 2014 - 2º Período da 16ª Legislatura. Aos 

dezessete dias do mês de Novembro do ano dois mil e quatorze, no edifício sede deste 

Poder Legislativo, realizou-se a Trigésima Quarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal 

de Salesópolis sob a presidência do Vereador Francisco Marcelo de Moraes Corrêa que 

convidou o Nobre Vereador Benedito Lélis Renó para secretariar os trabalhos da noite. Às 

dezenove horas,  horário regimental, o Sr. Secretário interino procedeu a verificação da 

presença,  constatando-se a ausência dos Vers. Deise Aparecida Corrêa Duque, Edney 

Campos dos Santos e Paulo Arouca Sobreira e presença dos demais membros desta Casa.  

Havendo número legal,  o SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão e solicitou ao Sr. 

Secretário interino que procedesse a leitura da ata da sessão anterior. Neste momento, o 

Ver. Cristian Luiz Candelária requereu a dispensa da sua leitura, requerimento este que 

submetido ao plenário, foi aprovado por unanimidade, ou seja, oito votos dadas as 

ausências dos Vers. Deise, Edney e Paulo Arouca.  Aprovada a dispensa da leitura, foi 

então a ata submetida à discussão e votação, sendo a mesma também aprovada por oito 

votos, sem preceder manifestação. Prosseguindo, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 

Secretário interino que procedesse a leitura das matérias do EXPEDIENTE que constou do 

seguinte, com seus respectivos despachos: OFÍCIO Nº 618/14 GP do Poder Executivo, 

encaminhando o NOVO TEXTO SUBSTITUTIVO do PROJETO DE LEI Nº 016/14 (Estima a 

Receita e Fixa a Despesa do Município de Salesópolis para o exercício de 2015) – desp.: 

Aguarde-se o Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento; MENSAGEM Nº 1211/145 

do Poder Executivo, encaminhando o PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 001/14 

(Institui o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS, relativo aos débitos fiscais com o fisco 

municipal e dá outras providências) – desp.: Aguarde-se os pareceres das comissões 

competentes; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 179 – Determinar à 

Secretaria Municipal de Educação a realização de estudos objetivando a adequação do 

funcionamento da Creche Municipal para melhor atender as famílias trabalhadoras, durante 

o ano todo; 180 – Colocar luminárias e/ou postes com luminárias na Rua Domingos Freire 

de Almeida, rua da Creche Municipal, bem como seja feita a poda das árvores naqueles 

arreadores, especialmente do parquinho localizado em frente a porta de entrada, ambas do 

Ver. Sérgio dos Santos; e 181/14 – Determinar ao Administrador do Distrito Nossa Senhora 

do Remédio, a colocação de bloquetes na calçada da altura do Nº 52, da Rua João Cardoso 

do Nascimento, dos Vers. Paulo Roberto de Faria e Edney Campos dos Santos – desps.: 

Encaminhe-se, lidas no Expediente;  OFÍCIO Nº 027/2014 - da Secretaria de Finanças e 

Contabilidade, convidando a Comissão de Finanças e Orçamento deste Legislativo, os 

demais Vereadores e todos os munícipes a participarem da Audiência Pública que será 

realizada no dia dezoito de Novembro, a partir das quatorze horas, no Plenário da Câmara 

Municipal, para apresentação do “Cumprimento das Metas Fiscais do 2º Quadrimestre de 

2014”, em atendimento a Lei de Responsabilidade Fiscal; OFÍCIO Nº 129/14 – da Diretoria 

Municipal de Agronegócios, informando que a Secretaria de Desenvolvimento, Turismo, 

Meio Ambiente, Agronegócios e Regularização Fundiária firmou convênio com o SENAR – 

Serviço de Aprendizagem Rural, para realização de vários cursos e programas no 

município, objetivando o aumento da renda e consequente bem estar das famílias; 

CONVITE do Comandante do Policiamento de Área Metropolitana Doze, para o Ciclo de 

Debates “Os Direitos Humanos e a Polícia do Futuro no contexto da segurança Pública”, a 

realizar-se no dia dezenove de novembro, às dezenove horas, na Universidade de Mogi das 

Cruzes; CONVITE do Comandante do Policiamento Metropolitano, para a Solenidade 



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 34ª Sessão Ordinária, realizada em 17 de Novembro de 2014                                       FL. 2 

 

 
 

alusiva ao Décimo Quinto Aniversário da Unidade e inauguração de retratos na Galeria de 

Comandantes, a realizar-se no dia vinte e sete de novembro, às dezesseis horas, no 

Auditório do COPOM em São Paulo; COMUNICADOS sobre a liberação de recurso 

financeiro: do Ministério da Saúde: no valor de R$ 128,54 para Pagamento de Piso Fixo de 

Vigilância Sanitária – Parte ANVISA – competência 01/2014; no valor de R$ 871,46 para 

Pagamento de Piso Fixo de Vigilância Sanitária – Parte FNS – competência 01/2014; no 

valor de R$ 128,54 para Pagamento de Piso Fixo de Vigilância Sanitária – Parte ANVISA – 

competência 02/2014; no valor de R$ 871,46 para Pagamento de Piso Fixo de Vigilância 

Sanitária – Parte FNS – competência 02/2014; no valor de R$ 128,54 para Pagamento de 

Piso Fixo de Vigilância Sanitária – Parte ANVISA – competência 03/2014; no valor de R$ 

871,46 para Pagamento de Piso Fixo de Vigilância Sanitária – Parte FNS – competência 

03/2014; no valor de R$ 128,54 para Pagamento de Piso Fixo de Vigilância Sanitária – 

Parte ANVISA – competência 04/2014; no valor de R$ 871,46 para Pagamento de Piso Fixo 

de Vigilância Sanitária – Parte FNS – competência 04/2014; no valor de R$ 21.500,00 para 

Pagamento de Serviços de Atendimento Móvel à Urgências SAMU 192 – competência 

08/2014; no valor de R$ 34.294,00 para Pagamento de PAB FIXO – competência 08/2014; 

no valor de R$ 91.523,82 para Pagamento de Teto Municipal da Média e Alta Complexidade 

Ambulatorial e Hospitalar – competência 08/2014; no valor de R$ 2.740,34 para Pagamento 

de Programa de Assistência Farmacêutica Básica – competência 09/2014; no valor de R$ 

4.077,09 para Pagamento de Programa de Assistência Farmacêutica Básica – competência 

09/2014; no valor de R$ 4.128,47 para Pagamento de Piso Fixo de Vigilância em Saúde – 

competência 09/2014; no valor de R$ 7.926,66 para Pagamento de Programa de 

Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde – competência 09/2014; no valor de R$ 

21.500,00 para Pagamento de Serviços de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 – 

competência 09/2014; no valor de R$ 34.294,00 para Pagamento de PAB FIXO – 

competência 09/2014; no valor de R$ 91.533,82 para Pagamento de Teto Municipal da 

Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – competência 09/2014; no valor de 

R$ 34.294,00 para Pagamento de PAB FIXO – competência 10/2014; no valor de R$ 

91.533,82 para Pagamento de Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e 

Hospitalar – competência 10/2014; do Ministério da Educação: para Alimentação Escolar - 

no valor de R$ 3.350,00 para Pré-Escola; no valor de R$ 1.900,00 para Creche; no valor de 

R$ 5.142,00 para Ensino Médio, no valor de R$ 250,00 para AEE – Atendimento 

Educacional Especializado; no valor de R$ 15.846,00 para Ensino Fundamental; no valor de 

R$ 522,00 para EJA – Ensino Jovem Adulto; no valor de R$ 14.844,56 para o PNATE – 

Parcela Oito; no valor de R$ 4.471,94 para o PNATE – Parcela Nove e, no valor de R$ 

76.474,06 referente a Nona Quota do FNDE – todos competência 10/2014 – desp.: Arquive-

se, Plenário ciente. Terminada a leitura, o Sr. Presidente concedeu a palavra aos Nobres 

Edis inscritos.  O VER. SÉRGIO DOS SANTOS iniciou justificando sua Indicação Nº 179, 

esclarecendo que muitos pais reivindicam ampliar o período de funcionamento da Creche 

Municipal, ou seja, durante o ano todo, não acompanhando o calendário escolar, pois, 

muitos pais trabalham e não dispõem de outra alternativa para a guarda dos seus filhos nas 

férias e recesso escolares. Em seguida, justificou sua Indicação Nº 180, declarando 

acreditar que a iluminação solicitada é de suma importância e não requer tanto investimento 

diante da segurança que garantirá a toda população e não apenas à comunidade da 

Creche. Reportando-se aos comunicados relativos à liberação de recursos para a Área de 

Saúde, lembrou que ainda há muitas reclamações acerca da demora em realizar dos 
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exames de sangue, portanto, finalizou dizendo esperar que tais recursos sejam utilizados 

também para realizar esses exames. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA registrou a 

presença do Sr. Laerton – membro da imprensa escrita regional, do Administrador do 

Distrito de Nossa Senhora dos Remédios – Sr. Paulo César Monteiro e demais presentes.  

Em seguida, reportou-se ao Ofício Nº 129, encaminhado pela Diretoria Municipal de 

Agronegócios, lembrando que, no ano passado, já procurou os cursos do SENAR e não 

conseguiu porque não foram solicitados em 2012. O orador agradeceu o Diretor de 

Agronegócio – Rodolfo Marcondes, por conseguir os cursos do SENAR para esta cidade, 

contudo, solicitou-lhe contatar os moradores da zona rural e urbana para verificar os cursos 

que mais lhes interessam. Citou como exemplo dos mais procurados, os Cursos de Turismo 

Rural, Doma, Inseminação Artificial em Equinos e Bovinos e de Ovinocultura. Lembrou 

também que o último curso, o mais procurado, já foi realizado no ano passado e neste ano, 

quando do evento denominado “Dia de Campo”.  Por fim, declarou-se certo do empenho do 

Diretor Municipal de Agronegócios em trazer tais cursos para o município, contudo, 

ressaltou a importância de realizar reuniões com os moradores da zona rural e urbana, bem 

como com criadores,  para depois definirem os cursos, a fim de que tenham bom 

aproveitamento nesta cidade. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ declarou  seu apoio à 

Indicação Nº 180, do Nobre Colega Sérgio, enfatizando a importância de iluminar vários 

pontos escuros desta cidade, citando como exemplo a “Avenida Nova”. Falou que a 

Administração Municipal não está “dando a mínima para isso”, haja vista que, recentemente, 

soube que tiraram até mesmo a água dos funcionários, o que considerou absurdo. Disse 

que o Prefeito Rafael não está governando para o bem-estar da população e nem tem o 

objetivo de trabalhar para atendê-la e satisfazê-la. Prosseguindo, também apoiou a 

Indicação Nº 181, dos Nobres Colegas Paulo Roberto e Edney, dizendo que tem 

acompanhado o Distrito dos Remédios e constatado que “está uma politicagem safada no 

Distrito, muito safada”. Exigiu respeito aos Vereadores desta Casa de Leis, enfatizando que 

naquele Distrito, os interesses pessoais estão se sobressaindo, tanto que são apresentadas 

proposituras nesta Casa de Leis, mas, não são atendidas. Questionou o que a 

Administração Municipal vem fazendo naquele Distrito para justificar o não atendimento aos 

Vereadores. Em seguida, sugeriu que, se o Administrador do Distrito dos Remédios não 

está fazendo nada, senão política ou atendendo interesses particulares e da minoria, que vá 

para casa, tal como já sugeriu ao Vice-Prefeito Municipal, porque é dinheiro público que 

está sendo utilizado, o qual deve ser aplicado em benefício da maioria da população. Falou 

que tem ouvido várias reclamações da população do Distrito dos Remédios, relativas à 

atendimento de interesses pessoais em detrimento aos interesses coletivos. Diante de tais 

reclamações, registrou que, na próxima sessão, pretende apresentar um requerimento 

questionando o que vem sendo realizado no Distrito dos Remédios e quanto os Vereadores 

estão sendo atendidos. Acrescentou que aquele Administrador não pode fazer o que quer e 

que os Vereadores têm que ter mais força do que ele, pois, no período eleitoral, são os 

Vereadores que buscam votos. Ressaltou que não podem deixar que isso aconteça, 

lembrando que,  cada vez que não atende um Vereador, desrespeita toda a Casa 

Legislativa Salesopolense. Em seguida, solicitou que esta Câmara Municipal seja 

respeitada, alertando que, do contrário, trabalhará “mais sério”, e que embora já tenha um 

representante da sua confiança naquela área e não queira “entrar lá”, acredita que isso será 

necessário diante das muitas irregularidades que tem tomado conhecimento. Por fim, 

novamente, alertou que, “quando entrar lá, não vai ser brincadeira,  pois, botará a boca no 
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trombone”. Não havendo mais oradores inscritos, nem pauta a ser tratada na presente 

Ordem do Dia, o SR. PRESIDENTE lembrou a todos os Vereadores e presentes na sessão, 

bem como aos internautas, que no dia seguinte a esta sessão, às dez horas, se realizaria 

nesta Casa de Leis,  a AUDIÊNCIA PÚBLICA para discussão do Projeto de Lei Nº 16/14 

(Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Salesópolis, para o exercício de 2015), 

de autoria do Poder Executivo. Em seguida, passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL e, 

conforme livro de inscrição,  concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. 

SÉRGIO DOS SANTOS iniciou requerendo um minuto de silêncio pelo passamento do 

jovem Anderson, de 17 anos, da família do Sr. Anibal, Rosana e Carvalho, moradores da 

Estrada da Barra, desejando que Deus ampare a família diante de tamanho sofrimento, 

sendo de imediato deferido pelo Sr. Presidente. Retomando, o orador disse que o 

Administrador do Distrito dos Remédios é do seu partido – PMDB, portanto, gostaria que ele 

apresentasse um relatório das realizações destes dois anos. Declarou acreditar que o Sr. 

Paulo Cesar - Administrador do Distrito dos Remédios,  esteja apresentando bom serviço, 

entretanto, entende que é importante mostrar o que tem feito no cargo. Enfatizou a 

importância do Sr. Prefeito Municipal atender seu pedido relativo à Rua Sebastião 

Nepomuceno da Silva, esquina com a Rua Expedicionário Benedito da Fonseca, onde tem 

um cadeirante que precisa de patrolamento para ter garantido seu direito de ir e vir. 

Acrescentou que não aceitará justificativa de que a rua está embargada porque sabe da 

existência de projeto para asfaltamento dessa rua, tanto que já foi colocada tubulação da 

Sabesp no local, comprovando que o serviço solicitado é de relevância e minimizará o 

sofrimento dos moradores. Lembrou ainda que o atolamento de uma ambulância naquela 

rua, foi matéria divulgada na TV Diário (TV regional, afiliada da Rede Globo de Televisão) 

e, ainda assim, até o momento, nada foi feito. Comentou que são realizados serviços com a 

máquina patrol nos Bairros do Pico Agudo, Amarelo e Pintos, portanto, não aceitará que lhe 

respondam que não pode passar a máquina patrol somente naquela rua. Prosseguindo, o 

orador lembrou que a Administração passada construiu uma Creche Municipal no Distrito 

dos Remédios, cuja obra foi malfeita e  a atual gestão teve que fazer as adequações, 

entretanto, até o momento, ainda não está funcionando. Enfatizou que, muito embora as 

mães estejam solicitando o funcionamento da referida Creche, segundo informações do 

Nobre Colega Paulo Roberto, o prédio será utilizado para funcionar o Posto de Saúde do 

bairro. Lamentou o fato e disse que os Vereadores têm que defender os interesses da 

população, esperando então, que o Sr. Prefeito Municipal determine ao seu secretariado 

que a coloque para funcionar. Retomando sobre as estradas, registrou que foi feita a 

manutenção da Estrada dos Moraes e do Bairro do Alegre com a colaboração do povo local, 

que bancou as despesas com combustível. Referindo-se a Praça da Matriz, o orador cobrou 

seu funcionamento para atrair as famílias e também como medida de combate às drogas, 

ressaltando que não custa nada programar shows para movimentá-la, pois, tem 

conhecimento de alguns ao custo de apenas quinhentos reais. Disse que a Diretora 

Municipal de Turismo também deveria vir a esta Casa de Leis prestar esclarecimentos dos 

seus serviços, pois, se demitiu e foi recontratada e ninguém vê trabalhos desenvolvidos na 

sua área. Lembrou que a Prefeitura Municipal não dispõe de dinheiro para nada, sequer 

para abastecimento de maquinário, contudo, mantém uma Diretora sem fazer nada, embora 

a necessidade de colocar a praça para funcionar. Por fim, disse que,  se ela não trabalha, 

deve ser demitida e substituída por outra pessoa competente para assumir a Diretoria de 

Turismo, a qual deve funcionar para evitar que os traficantes voltem a ocupar aquele 
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espaço público. A VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS iniciou dizendo que, pelo que vê e 

ouve, não apenas o Distrito dos Remédios, mas, todo o município está abandonado. 

Lembrou que ouviu várias vezes do Sr. Prefeito Municipal e seu Vice-Prefeito,  que devem 

trabalhar somente próximo do período eleitoral para conseguirem a reeleição e que não 

adianta fazer logo as coisas, porque o povo esquece. Contudo, disse que o povo precisa de 

auxílio todos os dias, portanto, se os administradores sempre pensarem só na reeleição, no 

próprio umbigo ou administrar apenas para um grupo, a cidade continuara como está. Falou 

que o Prefeito Rafael já fez tudo de ruim para os funcionários da Prefeitura Municipal, 

inclusive reduzindo salários, enquanto o Vice-Prefeito ameaçou um deles a voltar a 

trabalhar, o qual ficou doente e teve que ser socorrido e, nesta semana, ainda cortou o 

fornecimento de água (mineral) aos funcionários. Disse que este corte absurdo pode ser 

comprovado através da foto de um ofício, colado num galão de água, com a assinatura do 

Prefeito Rafael, portanto, sugeriu que todos vejam essa foto para constatarem como os 

funcionários da Prefeitura de Salesópolis são tratados, pessoas que são da equipe do 

Prefeito e estão para auxilia-lo na sua administração. Alertou que não adianta o Prefeito e 

Vice-Prefeito quererem trabalhar apenas com Secretários e Diretores, pois, quem “toca” e 

sabe tudo da Prefeitura são os funcionários de carreira, ressaltando que  empresas de todo 

o mundo usam a política de tratar bem, valorizar e incentivar seus funcionários. A oradora 

falou que a Prefeitura Municipal é a maior empresa de Salesópolis, provavelmente, conta 

entre quinhentos e seiscentos funcionários que vivem e dependem, junto de sua família, do 

salário que recebem. Entretanto, ressaltou que dinheiro não é tudo, pois, um funcionário 

bem tratado reflete na sua família, enquanto o desmotivado, leva a tristeza para a casa, 

porque ele é afetado psicologicamente. Lamentou o fato, dizendo que a situação atual 

demonstra que o Prefeito e Vice-Prefeito não gostam dos funcionários. Enfatizou que o líder 

é aquele que agradece, parabeniza e dá a vida por sua equipe, mas, na Prefeitura 

Municipal de Salesópolis, o vale refeição está sempre atrasado, embora seja o dinheiro que 

os funcionários têm para fazer suas compras. Alertou que se os administradores não 

tiverem respeito e carinho pelos funcionários, também não conseguem administrar e, em 

Salesópolis, para piorar, os administradores trazem pessoas de fora da cidade, que não 

sabem sequer conversar com os funcionários, e esses,  desmotivados, não rendem no 

serviço. Falou que, além de terem seus salários reduzidos, enfrentam  politicagem, pois, 

somente têm valor os que “puxam o saco” do Prefeito e Vice-Prefeito e fazem campanha 

eleitoral para eles. Contudo, disse que essa situação reflete na população, porque em todos 

os bairros têm funcionários da Prefeitura Municipal, os quais trabalham muito e, se não 

fosse assim, a situação estaria pior. Registrou seu recado ao Prefeito e Vice-Prefeito para 

começarem a cuidar dos funcionários que integram sua equipe, para que estes, por sua vez, 

 tenham vontade de cuidar da população, porque uma “andorinha só não faz verão”. Em 

seguida, reportou-se às festividades realizadas no final de semana, parabenizando os 

festeiros, Padre e organizadores da festa realizada no Distrito dos Remédios, bem como os 

organizadores da feijoada da Sociedade Esportiva Salesopolense, que teve como objetivo 

angariar recursos para a reforma do telhado daquele clube, que é patrimônio histórico desta 

cidade. Também parabenizou os organizadores do Baile Brega & Chique, evento 

beneficente que arrecadou alimentos para o Natal Solidário da Associação Contagie,  que 

atende em torno de cento e vinte famílias. Dando continuidade, parabenizou ainda os 

organizadores do evento em prol da Santa Casa, realizado na “Rua do Zé do Anísio”, pai do 

Nobre Colega Claudinei. Disse que estas festividades demonstram que a população está 
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unida, mas, por outro lado, percebe-se que Salesópolis não consegue eleger 

representantes à altura do seu povo e, quando isto ocorrer, a cidade irá para frente, mas, 

ressaltou que será preciso colocar administradores lutadores e guerreiros, tal qual seu 

povo. Disse que os Vereadores fazem tudo o quanto podem, mas, cabe ao Poder Executivo 

executar, entretanto, parece que o Prefeito e Vice-Prefeito querem trabalhar somente a 

partir do próximo ano, no objetivo de conseguirem eleger ou reeleger alguém do grupo 

deles. Por fim, referindo-se novamente ao corte de água dos funcionários, disse que basta 

devolver os prédios com aluguéis superfaturados que sobrará recursos para comprar muito 

mais que água, portanto, é necessário ver prioridades e respeitar munícipes e funcionários, 

bem como ouvir e respeitar os Vereadores, levando a sério suas reivindicações para a 

cidade mudar e crescer. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA disse que está 

elaborando um documento para apresentar na próxima sessão, questionando sobre as 

mudanças na Área de Educação, a fim de obter total esclarecimento acerca da definição de 

horários, localidades e tudo o que envolve a nova filosofia de transferência dos alunos da 

zona rural para a área urbana, inclusive, considerando o atendimento de crianças com 

idade entre quatro e seis anos. Acrescentou que, se a Secretaria Municipal de Educação 

tem tudo formatado, as discussões com os Vereadores devem prosseguir, pois o tempo é 

curto para licitar transporte e fazer as adequações necessárias em algumas unidades 

escolares que receberão os alunos, incluindo-se neste rol a unidade do Distrito dos 

Remédios. Com relação à Creche Municipal do Distrito dos Remédios, explicou que,  para 

seu funcionamento, será necessário obter o laudo da Secretaria Estadual. Lembrou que a 

construção feita pela gestão anterior não atendeu as exigências necessárias, portanto, 

depende ainda do parecer da Diretoria Regional de Educação e do Setor de Planejamento, 

contudo, lembrou que nesta cidade há muitas obras pendentes de conclusão, pagamento e 

outras medidas. Quanto às pessoas que dizem não poder mencionar a administração 

anterior, ressaltou que não há como desvinculá-la da atual, se tudo o que ocorre atualmente 

é resultado do que se fez anteriormente, sejam devido aos contratos, obras e tudo o quanto 

já foi feito, muito embora  reconhece que muitas coisas já poderiam ter sido realizadas. 

Reportando-se aos problemas relativos à iluminação pública, disse que todos os dias 

alguém lhe reclama a falta de luminária em algum lugar, contudo, já responde informando a 

situação real, esclarecendo o solicitando que o caso que impõe a este município assumir os 

serviços de iluminação pública está tramitando na Justiça, como também fez o Prefeito do 

município de Mogi das Cruzes. Comentou que, em reunião com representantes da Empresa 

Bandeirante Energias do Brasil, nesta Casa de Leis, já ficou claro que, neste ano, aquela 

empresa não colocará luminárias na cidade, sendo assim, é importante deixar a população 

ciente destes fatos e de que agora dependerá da decisão judicial para ver como ficará a 

situação a partir do próximo ano. Disse que várias cidades já contrataram empresas e 

terceirizaram o serviço, mas, a Prefeitura local e de Mogi das Cruzes estão lutando na 

Justiça para evitar mais este ônus para o município. Lembrou que, quando se discute o 

tema segurança, todos sabem que o Estado ofereceu o monitoramento para a cidade, mas, 

não deu condição para manter o serviço, assim também ocorreu na Área de Saúde, em que 

foram transferidos vinte médicos para um hospital de Mogi das Cruzes, sob a justificativa de 

que um hospital, naquela cidade, seria adequado para atender toda a região, mas, em 

troca, enviaram apenas quatro Médicos do Programa Mais Médico, restando ao município 

as despesas para mantê-los. Esclareceu que, com tais mudanças, está aumentando o ônus 

do município, restando ao Poder Executivo planejar, portanto, sugeriu que, se tiver que 
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reduzir as Secretarias Municipais a apenas cinco, que o faça para que estas tenham a 

mínima estrutura necessária para funcionar. Quanto ao Administrador do Distrito dos 

Remédios, o orador disse que, muito embora não seja “o dono da verdade”, é importante 

deixar claro que não há estrutura para nada e em nenhuma Secretaria Municipal. Portanto, 

muitas vezes, quem deveria estar planejando, organizando e administrando, está saindo à 

campo para realizar as tarefas. Declarou que não fica confortável em cobrar, porque 

reconhece quem são os Secretários e Diretores, portanto, não os atacava também em 

administrações anteriores, entendendo que se deve cobrar melhor planejamento para que 

possam trabalhar. Quanto ao vale-refeição dos funcionários da Prefeitura Municipal, 

lembrou que, ao assumir,  a atual gestão herdou cinco meses pendentes e os regularizou, 

mas, agora está atrasando também, portanto, tanto antes como agora, discute-se o mérito 

do trabalho. Declarou que sua perspectiva é de que o próximo ano será mais difícil, 

independente deste ou daquele político e de seu partido, bastando considerar que o 

Governo do Estado de São Paulo buscou recurso fora do País. Mencionou o caso 

“Mensalão”, que achava tinha sido o pior de todos os atos políticos irregulares (corrupção), 

mas, atualmente, constata-se o caso da Petrobrás (também de corrupção), enfatizando que  

tais atos independem de partido, mas, das pessoas que estão neles, todavia, lembrou que, 

para integrar a política e disputar um cargo, é necessário filiar-se a um partido. Alertou que, 

se o município não se precaver, Salesópolis terá que decretar novo estado de falência ou 

de emergência, haja vista que seu maior bem, que é a água,  já está acabando, chegando a 

ponto do próprio município ter que tomar decisões. O orador registrou um recado àqueles 

que querem o bem da cidade, de que é necessário planejar, organizar e falar “não” a todos, 

pois, embora seja da base do Prefeito Municipal, também já recebeu vários “nãos”, 

enquanto ouviu muitos “sim” para os outros e, mesmo assim, nunca usou a tribuna para 

falar sobre isso. Disse que quando vê a atual situação deste município, com dificuldades 

para realizar  exames médicos e transferindo alunos para conseguir atender a todos, e por 

outro lado, vê uma cidade como Suzano, cujos alunos também não têm carne na merenda, 

conclue  que a situação está ruim para todo mundo, portanto, ou os Prefeitos da região se 

únem, tomando medidas e se preparando para o próximo ano, ou tudo piorará ainda mais. 

Falou que faz esta avaliação por experiência, e sugeriu que, se necessário e se surtir efeito, 

que a Prefeitura Municipal altere seu horário de expediente, iniciando suas atividades às 

dez horas e terminando às dezesseis horas, bem como dispense Secretários e Diretores 

Municipais, porque não adianta tê-los se não há como trabalhar. Disse que fala como 

munícipe, não apenas enquanto político ou Vereador, porque tudo o que é pedido ao Poder 

Executivo não tem sido atendido, portanto, deve-se tomar atitude e colocar para funcionar, 

ao menos, o serviço público básico. Disse que o orçamento anual do município é de trinta e 

quatro milhões, e este valor não cobre os gastos no mesmo período, portanto, se não tem 

de onde tirar recurso, é necessário diminuir os gastos e tomar medidas. Falou que não se 

pode mais esperar trocar o Prefeito Municipal para continuar discutindo as mesmas 

necessidades de planejamento, programas e a importância de dizer “nãos”. Parabenizou a 

população pelos eventos realizados na cidade, como a Sociedade São Vicente de Paulo 

que o fez no objetivo de arrecadar recursos para a cesta-de-natal que tradicionalmente 

distribui. Também parabenizou a festa realizada na “rua do bar seu pai”, ressaltando que foi 

uma festa feita pela Família de Salesópolis na Rua Alferes José Luiz de Carvalho, com o 

objetivo de arrecadar dinheiro para auxiliar a Santa Casa de Misericórdia Frederico Ozanan. 

Parabenizou ainda o Distrito dos Remédios pela festa realizada e, finalizando,  solicitou ao 
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Chefe do Poder Executivo que faça o racionamento necessário, divulgando a situação e a 

decisão, tomada de forma clara e transparente. O VER. MÁRIO BARBOSA 

PINTO comentou que, na última terça-feira, esteve com a Secretária Municipal de Meio 

Ambiente – Sra. Solange Wuo e seus familiares no GAEMA - Grupo de Atuação Especial do 

Meio Ambiente e, na oportunidade, o Promotor deixou claro à sua família que quer o terreno 

regularizado, bem como solicitou a planilha de toda área. Disse que aproveitou para contar 

que parte da área foi desapropriada pela Prefeitura Municipal, na gestão do Prefeito Thiago, 

e outra parte na gestão do Prefeito Feital e que, a atual gestão também tem intenção de 

desapropriar mais duas áreas. Comentou que referido Promotor disse aos seus familiares 

que, antes desta prevista desapropriação, a área deve ser regularizada, e deu-lhes um 

prazo de quinze dias, ameaçando abrir uma ação civil pública contra a família se a 

regularização não for feita. Também comentou que sua família teve que lotar uma van para 

ir até o GAEMA, em São Paulo, e resolver esta situação, entretanto, já conversou com o 

Deputado Estadual do seu partido e espera que os demais Nobres Pares façam o mesmo, 

objetivando a formação de uma comissão para agilizar a aprovação da Lei Específica, sem 

a qual, os salesopolenses não têm direito nenhum e a Constituição Federal de nada lhes 

serve. No tocante à Administração Municipal, disse que o Prefeito Rafael deveria ter um 

gerente para orientá-lo antes dele assinar os documentos, porque tudo deve ser planejado, 

seja Prefeitura, em empresa ou comércio, evitando estes problemas no final do ano, quando 

os patrões têm que fazer o pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários. 

Reportando-se à Área de Saúde, lembrou que, em gestões anteriores, havia uma estatística 

sobre o número de pessoas com diabetes, pressão alta, entre outros e o devido controle, 

portanto, quase não faltava remédio, mas, atualmente, há medicamento para uns e sempre 

falta para outros, e ainda os Médicos,  do Programa Mais Médico,  passam a receita para 

cada paciente “correr atrás” do remédio. Quanto á Área de Turismo, disse que há mu itas 

chácaras e áreas viáveis para desenvolver o turismo rural, ainda que seja alugando as 

casas, haja vista a grande quantidade de pessoas visitando a cidade, como grupo de 

motoqueiros ou de ciclistas, todos procurando lugar para pernoitar. Enfatizou que isto é 

essencial para o turismo, assim como é o funcionamento do “Mercadão” que, até o 

momento, ninguém sabe o que vai funcionar naquele espaço. Enfatizou que é muito difícil 

escutar reclamações todos os dias, e que gostaria de ver mudanças, citando como exemplo 

a falta de atividades nestes meses denominados de “Outubro Rosa” e “Novembro Azul”, em 

que nada se fez para conscientizar sobre a importância da prevenção contra o câncer de 

mama e de próstata, respectivamente. Mas, sabe que a Prefeitura local está no vermelho, 

embora a população permaneça entre quinze e dezesseis mil habitantes, há trinta anos. 

Comentou que muitos moradores vão embora da cidade em busca de emprego, relatando 

que, nesta data, foi lotado um ônibus de salesopolenses, com destino a Jacareí, para fazer 

ficha em uma empresa que oferece emprego com alojamento, e os contratados somente 

voltam para a casa uma vez por mês, mas, diante das dificuldades, muitos estão dispostos a 

deixar suas esposas e filhos. Enfatizou que o município está enfrentando situação muito 

difícil, mas, cortar a água do funcionário público deveria ser a última medida a ser adotada, 

sugerindo que aproveitem os funcionários de carreira da Prefeitura Municipal ao invés de 

contratar comissionados. Lembrou do finado Prefeito Feital e os eventos que realizava, 

quando a cidade estava em clima alegre, mas, atualmente não há nem clima de festa de 

final de ano. Ressaltou que, se quiser desenvolver este município, deve-se fazer melhor 

avaliação na administração municipal e não apenas cortar água dos funcionários, fato este 
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que ainda foi mais agravado com o problema surgido na água fornecida pela Sabesp, cuja 

coloração foi alterada, preocupando todos os munícipes com relação aos riscos do seu 

consumo. Citou como exemplo da difícil situação, o caso de um muro que a Administração 

Municipal deveria fazer, respondeu-lhe, há quase dois anos que o projeto estava pronto, 

mas, até o momento, nada foi feito, embora as famílias das vítimas do local lhe cobrem, 

constantemente, fato que muito o envergonha. Falou que o Prefeito Rafael deveria voltar a 

esta Casa de Leis para prestar esclarecimentos aos Vereadores, e não mais tomar atitudes 

antecipadas, ruins para ele mesmo. Disse que o Procurador Jurídico da Prefeitura Municipal 

deveria orientar o Sr. Prefeito Municipal, mas, pelo jeito (diante do corte da água dos 

funcionários), não tem feito isso. Sugeriu também que corte o supérfluo e faça 

economia,como é feito em todo lugar, inclusive na padaria que ele mesmo trabalha. Por fim, 

disse que, desde a semana passada, vem tentando falar com o Sr. Prefeito Municipal e 

ainda não conseguiu, entendendo que ele tem ido a São Paulo para resolver as coisas, 

mas, ressaltou que é necessário olhar a cidade para evitar maiores problemas. O VER. 

CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA lembrou do CAPS – Centro de Atendimento Psicossocial 

como um exemplo de programa “jogado no ralo”. Também lembrou que a própria Secretária 

Municipal de Saúde, em reunião nesta Casa de Leis, falou que o município não tem 

condições de assumir as despesas com os técnicos necessários ao funcionamento deste 

centro, portanto, sequer deveria ter sido implantado, evitando o aluguel do prédio para este 

fim. Falou que o município deveria rejeitar os programas oferecidos pelo Governo Federal 

considerando o ônus da aceitação, como o CAPS que, atualmente paga-se o aluguel de 

uma residência para seu funcionamento, mas, a placa informativa está coberta com um saco 

de lixo porque não há condições do município bancar o programa. Ressaltou que 

transferiram o Dr. André – Médico Psiquiatra do Laboratório de Especialidades Médicas 

para este possível CAPS,  entendendo que, desta forma, “chamaram os Vereadores de 

trouxas”. Declarou também entender que, para não entregar o prédio, “as cabeças 

pensantes” da Prefeitura Municipal sugeriram o deslocamento do referido profissional para 

aquele prédio. Registrou sua pretensão em apresentar requerimento questionando este 

assunto, mas, sugeriu que os demais Nobres Pares  também cobrem mais do Poder 

Executivo, porque Salesópolis não melhorará cem por cento, mas, se cortar os cargos 

comissionados tem solução. Sugeriu que, não dispondo de recurso para limpeza da piscina 

do Centro Esportivo Municipal, nem para realizar campeonato ou deslanchar o esporte do 

município, que designe um Professor de Educação Física para assumir o cargo de 

Secretário Municipal de Esportes, atitude que também deve ser adotada perante os demais 

cargos de Diretores e Secretários Municipais. Dirigindo-se ao Administrador do Distrito dos 

Remédios, presente nesta sessão, o orador disse que não pode tirar dele as 

responsabilidades que lhe compete enquanto representante do Distrito e pessoa de 

confiança do Prefeito Municipal, que deveria planejar suas ações. Complementou 

lembrando-o de que fez uma Indicação,  solicitando o patrolamento da Estrada dos Moraes, 

acreditando que ao deslocar a máquina patrol para aquela localidade, seriam patroladas 

todas as vias adjacentes, mas, isso não ocorreu, gerando reclamações diversas, 

especialmente, da Sra. Nice e Sr. Carlos,  cujos pedidos ainda não foram atendidos. 

Lamentou a situação e disse-lhe que, se for atendido, usará a tribuna para elogiá-lo, mas, 

nesta data, ele não merece elogios. Reportando-se ainda a situação das estradas rurais, 

mencionou a Estrada do Bracaiá,  onde o serviço também não foi feito por completo e cujos 

moradores estão reclamando dos tratores de proprietários de plantação de eucalipto que 



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 34ª Sessão Ordinária, realizada em 17 de Novembro de 2014                                       FL. 10 

 

 
 

têm sido utilizados para puxar os caminhões carregados, prejudicando ainda maisa estrada. 

Diante do fato, concordou com um Nobre Colega, ausente nesta sessão, que sempre fala 

que não adianta fazer lei neste município porque não funcionam, principalmente, para 

aqueles que têm dinheiro. Como prova disso, mencionou a Lei Complementar Nº 002, que 

institui o Código de Postura do Município, cujo Artigo 54 dispõe sobre os danos causados 

por terceiros ao patrimônio municipal, cujo infrator está sujeito à multa que será duplicada 

em caso de reincidência. Enfatizou que, se esta lei fosse cumprida, todos que danificam as 

estradas municipais já teriam sido penalizados. Ressaltou que todos, inclusive Prefeito e 

Vice-Prefeito Municipal, assim como os Fiscais Municipais, sabem quem são estes terceiros 

que danificam a Estrada do Bracaiá e a Estrada de Santa Cruz das Palmeiras, portanto, 

enfatizou a necessidade de mostrar que a lei está em vigor. Falou que também foi cortador 

de eucalipto, portanto, não entende quando se fala de crise da madeira, já que os 

caminhões não vencem tirá-la para entregá-la, e todos os dias são escoadas madeiras 

desta cidade. Em seguida, o orador agradeceu a presteza da Sra. Solange Wuo – 

Secretária Municipal de Meio Ambiente que, atendendo sua solicitação, esteve no 

“Loteamento da Dona Odete” - Bairro do Fartura, no último dia doze de novembro, 

prestando informações acerca das autuações da Polícia Ambiental. Por fim disse que 

alguns daqueles moradores foram chamados no Fórum e na Secretaria Municipal de 

Ambiente para firmar acordo e, na oportunidade, ela esclareceu as dúvidas e os orientou. 

O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ iniciou dizendo que, ao ouvir os Nobres Pares da base e 

da oposição, constatou a insatisfação para com o governo municipal, motivo pelo qual ele 

faria registros acerca da má administração e da falta de planejamento, esta última que ficou 

como uma marca do Nobre Colega Claudinei. Comentou que há grande quantidade de lixo 

em todas as lixeiras da cidade e soube que foi retirado combustível de uma máquina para 

abastecer o caminhão de coleta, porque o abastecimento dos veículos da frota municipal 

está suspenso, face à dívida pendente com o fornecedor, situação que considerou 

vergonhosa. Disse esperar que o Natal e Ano Novo deste ano não sejam iguais ao fato 

ocorrido no último ano da gestão anterior (acúmulo de lixo em toda cidade). Acrescentou 

que, há dois meses, não é feito o pagamento para o transporte escolar, contudo, e embora 

ainda a redução do salário dos funcionários e o corte de água para eles, houve contratação 

de pessoal comissionado. Comentou que vários munícipes procuram o Sr. Prefeito 

Municipal em seu gabinete e ele não os recebe, portanto, disse não saber quem está 

administrando este município. Mencionou ainda a pendência do vale-refeição, cuja licitação 

foi realizada, mas, os servidores não poderiam usufruir dos seus vales nos dias de feriado 

prolongado (20 de Novembro – Dia da Consciência Negra). Registrou que as escolas não 

estão recebendo gás devido à já mencionada dívida com os fornecedores de combustível, 

enfatizando que o controle de tais gastos é feito pelo próprio fornecedor e não pela 

Prefeitura Municipal, como deveria ser, e ainda que “tem autoridades graduadas no 

município, com três ou quatro peruas, abastecendo lá”. Alertou que não está longe de se 

repetir, nesta Casa de Leis, um processo de cassação do mandato de Prefeito Municipal, 

conforme ocorreu no passado, diante das bárbaras irregularidades. Enfatizou que os 

Vereadores não podem admitir, após dois anos desta gestão, que ainda não tenha 

conseguido colocar a “casa em ordem”, questionando qual medida séria foi adotada e quais 

cortes importantes foram feitos. Disse que, para satisfazer uma amiga política, o Sr. Prefeito 

Municipal alugou a casa dela, mesmo sem condições de colocar profissionais para 

trabalhar. Informou que entrou com processo relativo a este caso, na Promotoria Pública, 
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porque o atendimento estava sendo feito normalmente na área central, de maneira séria e 

adequada, mas, ao invés de solucionar o problema da área de saúde, decidiram atender 

mal a população, removendo os profissionais para aquela casa alugada,  que sequer tem 

condições de segurança. Questionou se esta é uma administração séria e quais foram as 

medidas adotadas para contenção de despesas, senão o corte de água e café dos 

funcionários. Declarou entender que a vinda dos Médicos Cubanos para Salesópolis, do 

Programa Mais Médicos, tem o objetivo de evitar doenças, portanto, atuariam como Médico 

de Família, visitando-as e medicando para que não precisassem ir aos Postos de Saúde. 

Fato ocorrido porque o Governo do Estado acabou com Salesopolis, retirando vinte  

Médicos bons que atendiam nos Postos de Saúde. Falou que, se o atendimento estava 

ruim, os Médicos Cubanos não vieram substituir os transferidos, haja vista que o 

atendimento deles não tem esta finalidade, apenas devem atuar na prevenção. Reportando-

se à Sabesp (empresa concessionária dos serviços de água e esgoto), enfatizou a 

necessidade de tomar uma decisão enérgica diante da situação da água (amarelada), 

porque em qualquer cidade de pequeno porte, como Salesópolis, é feito um comunicado à 

população quando da realização de manutenção na rede de água ou de energia elétrica. 

Disse que o cidadão que dispõe de uma caixa de água de mil litros, embora tenha pagado 

pelo fornecimento, a recebeu com barro, contudo, na cidade de São Paulo, os 

consumidores tiveram desconto em suas faturas de água, que é fornecida por esta cidade. 

Questionou também como ficará a questão da saúde pública e ressaltou a necessidade 

desta Casa de Leis tomar uma medida séria, inclusive, encaminhando o caso ao Ministério 

Público, porque não pode “ver o povo bebendo barro” sem falar nada, como ocorreu com 

várias casas que receberam água suja. Disse que deverá ir ao escritório da Sabesp, fazer 

um levantamento acerca dos populares que receberam água suja, para que,  na próxima 

fatura, eles tenham desconto. Reportando-se aos servidores municipais, comentou que 

esteve no Setor Municipal de Obras, onde constatou funcionários trabalhadores com 

vergonha de não fazer nada, por falta de diesel nos caminhões e maquinários, sendo 

obrigados a esperar a hora passar. Questionou novamente sobre a falta de planejamento, 

embora todos saibam dos gastos supérfluos e “onde é o ralo que está levando o dinheiro”. 

Enfatizou a necessidade de medidas, alertando que, do contrário, os próximos dois anos, 

serão terríveis se a Administração Municipal não fizer cortes e diminuir despesas para não 

se transformar na pior administração da história de Salesópolis. Falou que as obras prestes 

a iniciar,  foram mal planejadas, citando como exemplo a verba liberada pelo DADE – 

Departamento de Apoio e Desenvolvimento das Estâncias, que atenderia vinte e seis ruas e 

atendimento foi reduzido a apenas seis ruas, fato que fará a população sentir que está 

sendo enganada e mal administrada. Disse saber que vários Nobres Pares conseguiram 

Emendas Parlamentares, contudo, tem dúvidas com relação à qualidade da obra, 

entendendo que será uma forma de evitar méritos àqueles que conquistaram o recurso. Por 

fim, parabenizou os organizadores das festas realizadas na cidade, ressaltando que, 

quando o poder público falha, constata-se o crescimento dos eventos de caridade e 

beneficente, demonstrando que a população é séria e dá exemplo aos políticos. Passando a 

presidência ao Vice-Presidente, Ver. Sérgio dos Santos, o VER. FRANCISCO MARCELO 

DE MORAIS CORRÊA iniciou dizendo que serão realizadas várias obras no município, 

citando: - Pavimentação e drenagem da Avenida Victor Wuo, no valor de trezentos mil reais, 

- Aquisição de equipamentos e materiais para a UBS – Unidade Básica de Saúde do Distrito 

dos Remédios, no valor de cem mil reais, - Reforma do Posto de Saúde do Distrito dos 
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Remédios, no valor de cento e quarenta e nove mil reais, - Aquisição de microonibus, no 

valor de cento e quarenta mil reais, - Recapeamento e pavimentação de ruas, no valor de 

duzentos e cinquenta mil reais, liberados pelo Deputado Federal Arnaldo Faria de Sá. 

Prosseguindo, citou ainda as obras de: - Modernização do Centro Esportivo Municipal, no 

valor de quinhentos mil reais, - Aquisição e adequação da Santa Casa local, no valor de 

seiscentos   mil   reais,   - Aquisição  de  caminhão  pipa,  no  valor  de duzentos  mil  reais, 

- Modernização do Centro Esportivo do Distrito dos Remédios, no valor de duzentos e 

cinquenta mil reais, - Obras no Centro Histórico e modernização do calçadão da Rua XV de 

Novembro, no valor de cem mil reias, - Aquisição de equipamentos para a UBS do Distrito 

dos Remédios, no valor de duzentos e cinquenta mil reais, - Construção de Pista de Skate, 

no valor de cento e noventa e sete mil reais, - Reconstrução da Ponte do Aterrado, no valor 

de um milhão e seiscentos mil reais, - Construção do Centro Comunitário do Bairro Fartura, 

no valor de duzentos mil reais. Ainda relacionando as obras, citou: - Pavimentação da Rua 

Benedita Rosária de Souza e trecho da Rua Teseu Bueno de Toledo, no valor de duzentos 

mil reais, liberados pela Deputada Estadual Vanessa Damo, - Aquisição de trator nos 

valores de oitenta mil reais e de setenta e cinco mil reais, - Edifício Multiuso (Abrigo 

Provisório de Menores), no valor de quatrocentos e cinquenta mil reais, - Urbanização da 

Avenida Osaka (Portal Artístico), no valor de um milhão trezentos e quarenta e nove mil 

reais, verba liberada pelo DADE, - Elaboração do Plano Municipal de Desenvolvimento 

Turístico, no valor de cento e vinte mil reais, - Elaboração de projetos, no valor de 

quatrocentos e setenta e nove mil reais, - Pavimentação de ruas do Bairro da Grama, no 

valor de cento e sessenta mil reais, e ainda outra verba para aquisição de veículos. Ato 

contínuo, o orador falou que, muitas vezes, o Prefeito Municipal é crucificado por culpa dos 

seus Secretários e Diretores Municipais, pois, muitas destas obras já tiveram o processo de 

licitação concluído e o contrato assinado, mas, ainda não foram iniciadas. Disse saber que 

os processos licitatórios têm prazos para recursos, mas, é importante que sejam iniciadas 

as obras porque o povo está cansado e revoltado, vêm cobrando todos os Vereadores, 

onde quer que estejam, inclusive, indo na casa deles. Ressaltou a necessidade do Sr. 

Prefeito Municipal agir com pulso firme e dispensar os Secretários que não atuam, pois, se 

tinha compromisso político, nestes dois anos, já lhes pagou, portanto, deve ir trocando. 

Declarou confiar que as obras serão realizadas, embora saiba que, em nenhuma delas 

constará placa com nome de Vereador, mas, serão melhorias para a população. Enfatizou a 

necessidade de uma operação tapa-buracos nas ruas da cidade, neste final de ano em que 

a cidade receberá vários visitantes, e lembrando os buracos na rua desta Casa de Leis, 

disse que eles demonstram que ninguém tem privilégio. Também ressaltou a importância de 

realizar uma limpeza geral nos bairros da cidade que estão com mato crescente. Referindo-

se a Área de Saúde, disse não saber o que o Prefeito Rafael tem com a Secretária da pasta 

que não toma medidas, muito embora todos reclamem que está muito ruim. Citou como 

exemplo, a van utilizada no transporte de pacientes, que atualmente está quebrada, 

sugerindo seja contratada uma van substituta, porque o povo não pode ficar sem este 

atendimento, haja vista que a remarcação é demorada. Relatou que, na última sexta-feira, 

atendendo convite do Sr. Vanderlei, morador do Bairro da Nascente, esteve em uma 

reunião em que se discutiu o fechamento das escolas rurais e, dirigindo-se aos Nobres 

Pares, deixou claro que esta Casa de Leis não recebeu convite por parte do Poder 

Executivo Municipal. Prosseguindo, comentou que estavam presentes o Secretário 

Municipal de Educação e sua equipe, bem como Diretores de Escola, quando expuseram as 
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melhorias na parte pedagógica, contudo, a maior cobrança por parte dos pais foi relativa à 

má condição da estrada. O orador lembrou que são quase quinze quilômetros, portanto, 

tentará conversar com o Prefeito Rafael para rever,  ao menos,  o caso desta escola que é a 

mais distante da área central. Disse que o povo está revoltado, principalmente os Senhores 

Vanderlei, Simone e Raqueli, fazendo-o acreditar que, após esta decisão, o Prefeito Rafael 

não conseguirá mais visitar aquele bairro. Declarou entender que a decisão já foi tomada, 

contudo, também declarou sentir dó daquele povo, reiterando que este caso deve ser 

revisto. Entendeu que algumas escolas, que contam com seis ou dez alunos, realmente 

devem ser fechadas, mas, aquela escola conta com vinte e três alunos e, quando se alega 

 economia, o orador disse que não há comprovação acerca do custo-benefício. Diante da 

situação, convidou os Nobres Pares a visitarem a escola e conversar com os pais de 

alunos, contudo, disse que ficou claro àqueles moradores que não é uma decisão da 

Câmara Municipal, mas, do Poder Executivo, entretanto,  reiterou a necessidade de rever a 

decisão, pois, aqueles moradores pretendem levar o caso à imprensa, seja na TV Diário ou 

no Programa do Celso Russomano, bem como ao Ministério Público. Acrescentou ainda que 

o fechamento da unidade escolar do Bairro Nascente do Tietê causará um grande 

transtorno. Falou que os moradores solicitaram aos Vereadores unirem-se e pressionarem o 

Prefeito Rafael a manter aberta a referida unidade escolar, declarando acreditar que, se ele 

for conversar com aqueles pais, repensará sua decisão. Reportando-se à Área de Esportes, 

registrou o Campeonato Intermunicipal que vem sendo realizado no município, com a 

participação dos municípios vizinhos de Biritiba Mirim e Guararema, bem como parabenizou 

os atletas salesopolenses que venceram a Corrida de Pedestres realizada em Guararema, 

“Osvaldinho da Parabólica”, Osni e outros. Com relação ao caso da água amarelada,  

comentou que demorou tanto tempo para limpar a piscina do Centro Esportivo e diante do 

fato ocorrido na cidade, sujou aquela água também, exigindo nova limpeza. Ainda sobre o 

assunto, informou que o Sindicato dos Servidores de Salesópolis e região, protocolou um 

documento solicitando providências desta Casa de Leis e, no mesmo dia, na condição de 

Presidente deste Legislativo, encaminhou referido documento ao Sr. Domingos – 

Encarregado do Posto Operacional da Sabesp, solicitando esclarecimentos acerca dos 

fatos. Em seguida, leu a resposta daquela empresa, que declarou ter recebido dezessete 

reclamações, nos dias doze e quinze deste mês, quando coletou água de todos os imóveis 

reclamantes e, pelas análises realizadas, constatou-se que a água fornecida atende os 

parâmetros exigidos pela Vigilância Sanitária. Também registrou que serão avaliadas as 

condições dos cavaletes e ramais dos imóveis reclamantes para eventual troca e registrou 

que referido documento foi assinado pela Engª. Eliane Cristina Rodrigues da Costa – 

Divisão de Controle Sanitário Leste da Sabesp. O orador ainda disse que, na tarde desta 

data, o Sr. Domingos – Encarregado local da Sabesp, esteve nesta Casa de Leis, 

esclarecendo que as pessoas que se sentirem lesadas, podem procurar a empresa  para 

que seja feito o devido desconto na fatura. Por fim, dirigiu-se aos Nobres Pares e solicitou 

divulgarem esta informação a fim de que seja feita a devida redução nas faturas. Ainda no 

exercício da presidência, o VER. SÉRGIO DOS SANTOS sugeriu que esta informação 

seja divulgada através de carro de som, pois, muitas pessoas tiveram que fazer limpeza em 

suas caixas de água e o custo deste serviço não é barato. Retomando a presidência, 

não havendo mais oradores inscritos e nada mais havendo a tratar,  o SR. PRESIDENTE 

comunicou que, nos dias vinte e vinte e um de Novembro, quinta e sexta-feira desta 

semana, em virtude do Dia da Consciência Negra, o Sr. Prefeito Municipal decretou Ponto 
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Facultativo nas repartições públicas municipais, sendo assim não haverá expediente nesta 

Casa de Leis, que estará aberta até quarta-feira, retornando às atividades no dia vinte 

quatro, segunda-feira. Também reiterou que, às dez horas, do próximo dia dezoito, dia 

seguinte a esta sessão, se realizaria nesta Casa de Leis,  a AUDIÊNCIA PÚBLICA para 

discussão do Projeto de Lei Nº 16/14 (Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de 

Salesópolis, para o exercício de 2015), de autoria do Poder Executivo. Nada mais havendo 

a tratar, agradeceu a presença de todos e, em nome de Deus,  declarou encerrada a 

sessão, da qual lavrou-se apresente ata. 

  

                 Sala Ver. Antonio Paulino de Miranda Júnior, em 17 de Novembro de 

2014. 

  

PRESIDENTE            : 

  

1º SECRETÁRIO        :  AUSENTE 

  

2º SECRETÁRIO        : AUSENTE 

 

SECRETÁRIO Interino:  

  

                        A Ata supra foi lida e ________________  em SessãoOrdinária,  realizada 

em 24 de Novembro de 2014.  


