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              ATA DA 36ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 1º de Dezembro de 2014 - 2º Período da 16ª Legislatura. Ao 

primeiro dia do mês de Dezembro do ano dois mil e quatorze, no edifício sede deste Poder 

Legislativo, realizou-se a Trigésima Sexta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

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

secretariada pelos Edis Edney Campos dos Santos – 1º Secretário e Paulo Arouca Sobreira 

– 2º Secretário.  Às dezenove horas,  horário regimental, o Sr. 2º Secretário procedeu a 

verificação da presença,  constatando-se a ausência dos Vereadores Benedito Lélis Renó e 

Francisco Marcelo de Morais Corrêa, e a presença dos demais membros desta Casa.  

Havendo número legal,  o SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão e solicitou ao Sr. 1º 

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

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

submetido ao plenário, foi aprovado por unanimidade dos presentes, ou seja, nove votos.  

Aprovada a dispensa da leitura, foi então a ata submetida à discussão e votação, sendo a 

mesma aprovada por unanimidade dos presentes, sem preceder manifestação. 

Prosseguindo, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura das 

matérias do EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus respectivos despachos: 

MENSAGEM Nº 1212/145 do Poder Executivo, encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 

022/14 (Dá nova redação ao Artigo 5º da Lei Municipal Nº 1.463 de 20 de Dezembro de 

2005 que “Dispõe sobre a instituição no Município de Salesópolis, da Contribuição para 

custeio dos Serviços de Iluminação Pública – COSIP, prevista no artigo 149-A da 

Constituição da República, e dá outras providências) – desp.: Aguarde-se os Pareceres das 

comissões competentes; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 110 

– Informar quando e quais medidas estão sendo previstas para a rotatória do Jardim Nídia, 

a fim de garantir a segurança das comunidades escolares da EMEF Profª. Sônia Maria da 

Fonseca e EE Profª. Rosa Maria de Souza, bem como dos demais pedestres e veículos que 

circulam no local; 111 – Diante da proibição da aquisição de água em galões para as 

repartições públicas municipais, prestar informações sobre limpeza nas caixas d’águas das 

repartições públicas, análise da água dos poços artesianos, aquisição de filtros e afixação 

em local visível aos funcionários do devido Certificado de Qualidade e Análise da Água; e 

112/14 – Informar se já acionou as empresas vencedoras dos processos licitatórios para 

realização das obras públicas municipais já aprovadas e as respectivas datas previstas para 

iniciá-las, bem como o nome do funcionário responsável pelo acompanhamento, enviando 

cópia do contrato e projeto de cada uma das obras para esta Casa de Leis, todos do Ver. 

Claudinei José de Oliveira – desps.: Aprovados, encaminhe-se;  INDICAÇÕES solicitando 

ao Sr. Prefeito Municipal Nºs  182 – Adotar as medidas que se fazem necessárias, 

objetivando aproveitar este período de estiagem para realizar a limpeza dos reservatórios 

de água desta cidade, garantindo a qualidade da água que será fornecida pelas represas 

salesopolenses, já que também é Presidente do Subcomitê de Bacias do Alto Tietê e 

Cabeceiras, do Ver. Claudinei José de Oliveira; e 183/14 – Solicitando ao Sr. Prefeito 

Municipal, determinar ao setor competente para que sejam realizadas as tratativas 

necessárias a devida manutenção e ou adequação da Rede Coletora de Esgotos interna do 

CEREBF – Centro Esportivo e Recreativo Expedicionário Benedito da Fonseca, do Ver. 

Edney Campos dos Santos – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente; MOÇÕES DE 

CONGRATULAÇÕES Nºs: 008  – Aos Policiais Militares, integrantes do Destacamento de 

Polícia Militar local, assim como ao 17ª Batalhão da Polícia Militar, pelos excelentes 

serviços prestados aos munícipes, e 009/14  – Ao Delegado e também aos Policiais Civis, 
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integrantes da Delegacia local, assim como à Seccional de Mogi das Cruzes, na figura de 

seu Diretor-Geral e demais integrantes, pelos excelentes serviços prestados aos munícipes, 

ambas do Ver. Sérgio dos Santos – desps.: Aprovadas, encaminhe-se;  OFÍCIO Nº 136/14 - 

da Diretoria de Agronegócios, informando que a Prefeitura Municipal, através da Secretaria 

de Desenvolvimento, Turismo, Meio Ambiente, Agronegócios e Regularização Fundiária, em 

parceria com a TNC – The Nature Conservancy, atenderão gratuitamente os produtores e 

proprietários rurais em Balcão de Atendimento na sede do Clube ALVOR, no período de 

vinte e quatro de novembro a dezoito de dezembro, das oito horas e trinta minutos às 

quinze horas e trinta minutos, objetivando facilitar o atendimento inicial do PAM – Portal 

Ambiental Municipal, que integra automaticamente o CAR – Cadastro Ambiental Rural – 

desp.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, o Sr. Presidente convidou o 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal – engenheiro Benedito Rafael da Silva, para 

tomar assento na mesa principal e, em seguida, concedeu a palavra aos Nobres Edis 

inscritos.  O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA parabenizou a iniciativa do Nobre Colega 

Sérgio dos Santos em apresentar as Moções Nºs 08 e 09, parabenizando todos os Policiais 

Militares e Civis que prestam serviço nesta cidade. Relatou que,  no último dia vinte e nove, 

foi lavrada mais uma ocorrência policial, em que foram detidos quatro indivíduos por tráfego 

de drogas e formação de quadrilha, com a apreensão de armas de fogo. Acrescentou que 

esta ocorrência foi no Bairro da Capela Nova, onde os Policiais Militares foram recebidos a 

tiro, porém, finalizada com êxito, pois,  dois traficantes foram baleados, garantindo sossego 

a toda comunidade. Informou que esta ocorrência foi resultante de denúncia anônima e que 

também foram apreendidas duzentas pedras de craque, dinheiro e as já mencionadas 

armas de fogo. Parabenizou o Cabo PM Fábio, Sargento PM Dirlei e os Soldados PM’s 

Caldari e Moraes. Em seguida, também parabenizou os Policiais Civis que fazem a 

investigação e registro das ocorrências e, dirigindo-se ao Sr. Prefeito Municipal, presente no 

plenário, solicitou estudar a possibilidade de pagar o pró-labore também a eles. Falou que 

Salesópolis é, muitas vezes, esquecida pelo Governo do Estado, contudo, os Policiais Civis 

merecem o reconhecimento pelo serviço preventivo que realizam e o pagamento do pró-

labore seria uma forma de gratificá-los. Por fim, reconhecendo os parcos recursos 

municipais, sugeriu ao Sr. Prefeito Municipal utilizar, para tanto, a arrecadação das multas 

do radar eletrônico e autuações de trânsito, enfatizando a importância de incentivá-los a 

trabalhar com mais ânimo. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA iniciou justificando seu 

Requerimento Nº 110, lembrando que vem reivindicando medidas, há muito, mas, até o 

momento, nada foi feito, embora nos finais de semana, com o aumento do tráfego de 

turistas, de motoqueiros e jipeiros, aliados ao trânsito de transportadores de madeira, o 

local torna-se mais perigoso ainda. Disse que, durante a semana, com a movimentação de 

transporte escolar, a situação também se complica, portanto, se não for colocado radar 

eletrônico, sugeriu a implantação de uma lombada e faixa de pedestres para garantir a 

segurança dos pedestres e coibir os exageros que vem ocorrendo no local, evitando 

acidentes. Justificou também o seu Requerimento Nº 111, enfatizando a necessidade de 

comprovar aos funcionários, através de afixação se Certificado de Qualidade, que água que 

agora têm disponível para consumo também é de boa qualidade. Sobre seu Requerimento 

Nº 112, disse que está aguardando o início das obras e quer saber quando iniciarão, por 

exemplo, a do Centro Comunitário do Bairro Fartura e a Revitalização e Urbanização de 

Avenidas e Praças, pois, ambas já foram licitadas. Dirigindo-se ao Sr. Prefeito Municipal, 

lembrou os inúmeros problemas com as obras realizadas na gestão anterior, como a do 
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muro de arrimo da Vila Henrique, calçadas e outras que, por falta de acompanhamento, 

tiveram péssima qualidade. Enfatizou a necessidade de designar um funcionário municipal 

para acompanhar as obras e seus respectivos contratos, porque, depois de malfeitas, tudo 

ficará mais difícil, ainda que sejam encaminhadas à Justiça. Por fim, referiu-se à sua 

Indicação Nº 182, lembrando que o DAEE está pendente com o município, desde o início do 

funcionamento das represas, portanto, espera que este momento de estiagem,  seja 

aproveitado por referido órgão, para realizar a limpeza dos reservatórios de água desta 

cidade, garantindo sua qualidade aos consumidores. Lembrou que, há nove anos, vem 

cobrando o funcionamento do Campo da Fibra e não consegue autorização, mas, no mesmo 

local, há animais com carrapato e machucados, reafirmando a necessidade da limpeza 

solicitada. Finalizando, o orador disse que a limpeza poderá gerar emprego para muitas 

pessoas e reiterou seu pedido para que sejam cumpridas as pendências contratuais quando 

do início do funcionamento da mesma barragem. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS 

justificou sua Indicação Nº 183, dizendo que, toda vez que ocorre evento no local, com 

aumento de público, há ocorrência de vazamento de esgoto, gerando constrangimento e 

problemas aos frequentadores. Lembrou que, com a proximidade do verão e período de 

férias escolares, aumentará a frequência no local e a situação poderá se agravar, 

enfatizando a necessidade de medidas antes da reincidência do problema. Não havendo 

mais oradores inscritos, nem pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia, o SR. 

PRESIDENTE comunicou que está prevista para a Ordem do Dia da próxima sessão, única 

discussão e  votação do PROJETO DE LEI Nº 016/14 (Estima a receita e Fixa a Despesa do 

Município de Salesópolis, para o exercício de 2015), de autoria do Poder Executivo. Em 

seguida, passou a EXPLICAÇÃO PESSOAL,  concedendo a palavra aos Nobres Edis, 

conforme livro de inscrição. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA iniciou agradecendo o 

Sr. Presidente em exercício, pela convocação do Sr. Paulo Cesar Monteiro – Administrador 

do Distrito Nossa Senhora do Remédio, que prestou contas de sua atuação em Sessão 

Extraordinária, realizada na tarde desta data, contudo, solicitou que tais prestações de 

contas sejam feitas semestralmente e sem esperar convocação. Falou que, na 

oportunidade, questionou o Administrador sobre a documentação dos tratores agrícolas, 

pois, chegou ao seu conhecimento que referidos maquinários estão trabalhando irregulares, 

entretanto, enfatizou que seu questionamento tem como intenção colaborar e prestar 

informações corretas à população. Quanto aos danos e depredações em pontos de ônibus 

no Distrito, lembrou que as câmeras de monitoramento estão instaladas, sendo necessário 

seu funcionamento para que a Polícia Militar e Civil possam deter ou prender os vândalos, 

bem como sejam aplicadas as devidas multas, de acordo com o Código de Posturas deste 

Município. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO aproveitando a presença do Sr. Prefeito 

Municipal nesta sessão, solicitou-lhe refazer a manutenção da subida da Estrada da Barra e 

no topo do morro, enfatizando que este pedido foi feito há mais de um mês, contudo, os 

moradores não conseguem subir o morro, e seus carros estão sofrendo danos. Reportando-

se à Área de Saúde, comentou que, nesta data, uma pessoa foi ao Posto de Saúde para 

fazer curativo, sendo encaminhada para a Santa Casa local, entretanto, ela foi orientada a 

voltar para o Posto de Saúde, pois, ambos estão sem material para curativo. Lamentou o 

fato que presenciou, lembrando que as pessoas com diabete e membros cortados, têm que 

fazer curativo todos os dias e tais materiais básicos são essenciais. Em seguida, relatou o 

caso de um paciente vitimado de AVC, encaminhado a São Paulo para consulta médica e, 

voltando para Salesópolis com sua receita médica, por falta de endereço na mesma, teve 
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que voltar a  São Paulo, a fim de conseguir outra receita, fato que levou ao conhecimento 

da Secretária Municipal de Saúde porque causou transtornos à família. Comentou que, com 

o início das obras na Rua Bela Vista, os moradores do Bairro Totozinho Cardoso estão 

cobrando as obras em suas ruas também, como por exemplo, na Rua Sebastião 

Nepomuceno da Silva e Sebastião Soares Leite e,  buscando informações para lhes 

retornar, os funcionários não souberam responder. Registrou que, no sábado, foi realizado 

um Festival de Dança, na Escola Estadual Professora Olga Chakur Farah, com a 

participação dos Grupos de Dança dessa escola e da Associação Caminhando Juntos, bem 

como foi realizado o Chá-Bazar Beneficiente do Centro Espírita Humildade. A VERª. DEISE 

APARECIDA CORRÊA DUQUE, também dirigiu-se ao Sr. Prefeito e, relatando sobre a Área 

de Saúde, lembrou que a Santa Casa local faz o pronto atendimento, mas, se há doença 

pré-existente,  o paciente deve ser encaminhado para atendimento no Posto de Saúde. 

Diante do fato, também lembrou que os Médicos Cubanos, que atendem no Posto de 

Saúde,  não estão atendendo oito horas por dia como deveria ser, mas, apenas vinte 

pacientes por dia. Acrescentou que, se uma pessoa for a vigésima primeira da fila, terá que 

buscar atendimento na Santa Casa local, quando o Médico do Pronto Socorro a 

encaminhará de volta para o Posto de Saúde. Entretanto, de acordo com as novas regras, 

há um médico específico para atender cada região e, conforme o endereço do paciente, se 

no dia que ele buscar o atendimento, este médico não estiver no Posto de Saúde, ele não 

será atendido, fato que causa transtornos aos pacientes. Prosseguindo, a oradora 

comentou que esteve no Posto de Saúde em busca de insulina para uma paciente, 

entretanto, o médico que atende a região da referida paciente não estava de plantão, e a 

médica do plantão a esclareceu que não poderia atendê-la porque não era responsável por 

aquela região. Prosseguindo disse que, no Posto de Saúde, foi orientada a procurar 

informações junto ao funcionário José, da Secretaria de Saúde, o qual, por sua vez, 

agendou consulta para aquela paciente que precisava de insulina, somente para o dia 

quinze de dezembro, esclarecendo que, a paciente seria atendida, somente desta vez, pela 

Dra. Raissa (a mesma Médica que estava de plantão no Posto de Saúde e a esclareceu que 

não poderia atendê-la porque não era responsável pela região do endereço da paciente), 

porque o Dr. Ruan (Médico Cubano) que atendia a região da paciente entraria de férias. 

Diante do relato, a oradora questionou o Prefeito Rafael como será resolvida esta situação, 

bem como se considerar que o Posto de Saúde ficará fechado no período de festas de final 

de ano. Comentou que fez o mesmo questionamento ao Administrador do Distrito do 

Remédio, por considerar que apenas um Médico atende no Posto de Saúde daquela 

localidade, contudo, na sessão realizada nesta tarde, ele declarou desconhecer os fatos e 

ficou de verificar. Dirigindo-se novamente ao Sr. Prefeito Municipal, a oradora disse que,  se 

na área central, que há três médicos atendendo no Posto de Saúde e ainda há os Médicos 

da Santa Casa local, o paciente enfrenta tantos transtornos, como ficará então a situação 

dos moradores do Distrito do Remédio, com aproximadamente cinco mil habitantes e 

apenas um Médico para atendê-los. Lembrou ainda que, com as festas de final de ano, a 

cidade recebe inúmeros visitantes, os quais têm o direito de receber atendimento médico. E, 

finalizando, questionou como ficarão os atendimentos e se a Farmácia do Posto de Saúde 

não poderia ficar em plantão nos finais de semana, haja vista que a saúde deve ser tratada 

com prioridade. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA disse que, na Sessão 

Extraordinária, realizada na tarde desta sessão, os Vereadores  foram informados de que a 

Academia ao Ar Livre será levada ao Bairro Bragança, contudo, pelo que tem 
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conhecimento, há apenas uma e não duas academias. Esclareceu aos Nobres Pares que 

referido equipamento tem sequência, portanto, espera não seja fracionado para atender 

várias localidades. Também registrou que um Vereador afirmou, na mesma oportunidade, 

que as escolas da zona rural serão fechadas, entretanto, lembrou que participou de reunião, 

encaminhou requerimento solicitando informações, e espera os estudos que serão 

apresentados nesta Casa de Leis, conforme ficou acordado. Enfatizou que serão realizadas 

somente mais duas Sessões Ordinárias este ano, e ainda assim, tem notado pessoas 

afirmando o fechamento de tais unidades escolares, deixando claro que, caso isso já esteja 

certo, não é todo mundo que está ciente, pois, até esta data, nada foi apresentado nesta 

Casa de Leis. Enfatizou que está esperando a apresentação acordada e o relatório para 

avaliar a proposta, lembrando que,  em sua primeira legislatura, há dezoito anos, foi 

discutida a municipalização do ensino, e muito professores tiveram que dar aula em outras 

cidades. Após alguns anos, também discutiram o Plano de Carreira do Magistério, ou seja, 

tudo foi discutido antes da definição, comprovando a importância das discussões para que 

os Vereadores tenham conhecimento de tudo o quanto se passa,  a fim de evitar problemas 

futuros. Concluiu ressaltando que o fechamento das escolas rurais não era ponto fechado, 

mas, todos os dias tem ouvido que a situação está decidida sem a devida apresentação aos 

Vereadores, embora envolva grande parcela da população. Prosseguindo, lembrou que, na 

gestão anterior, conseguiu uma Emenda Parlamentar, junto ao então Deputado Marcos 

Bertaiolli,  para construção de uma Pista de Skate nesta cidade, mas a verba foi perdida e a 

obra não realizada. Acrescentou que, nesta gestão, soube da existência de nova Emenda 

Parlamentar,  conquistada junto à Deputada Estadual Heroilma, para o mesmo objetivo. 

Declarou esperar que a obra seja realizada, haja vista que, devido a falta de tal pista, os 

skatista da cidade realizam suas manobras nas ruas, expondo-se à todo tipo de risco. 

Enfatizou que este esporte vem crescendo no Brasil e nesta cidade, sugerindo sejam 

colocadas rampas simples e algumas barras na “Avenida Nova” (trecho da Avenida 

Professor Adhemar Bolina, utilizado como área de lazer), proporcionando espaço aos 

skatistas, garantindo-lhes a segurança. Declarou entender que os skatista da cidade 

poderiam utilizar o calçadão da avenida localizada em frente a Escola Estadual Professora 

Olga Chakur Farah, onde tem mais sala vazia do que aluno, que não atrapalharia as aulas. 

Comentou que há pessoas de todas as idades praticando este esporte e, dirigindo-se ao Sr. 

Prefeito Municipal solicitou-lhe dispensar atenção maior a este caso. Reportou-se ao SAMU 

– Serviço de Atendimento Móvel às Urgências, lembrando que o atendimento é muito bom e 

os funcionários desta cidade foram premiados e homenageados na região pelos resgates 

efetuados, mas, muito embora a Prefeitura Municipal esteja mantendo o pagamento pelo 

serviço, o conserto do telefone e rádio,  essenciais para a comunicação e de 

responsabilidade da Administração do SAMU, deve ser realizado com a máxima urgência. 

Relatou que, no domingo passado (dia 23 de Novembro), ocorreu um acidente e ninguém 

conseguiu contato com o SAMU, quando o próprio orador foi até o local e constatou que o 

telefone não estava funcionando, demonstrando que a Administração do SAMU está 

falhando com a parte que lhe compete no contrato. Agradeceu os empresários da cidade, 

“Camargão, Leandro, Nilda e Luciano”, pelo investimento feito no “casarão” da Rua XV de 

Novembro, prédio antigo e desativado há muito,  cuja reforma e segurança foi tão cobrada 

nesta Casa de Leis, pelo Nobre Colega Sérgio dos Santos. Registrou que transformaram o 

local em um bonito ponto comercial (Divino Café), dando nova vida à área central da cidade 

e gerando novos empregos. Sugeriu o encaminhamento de Moção àquela família 
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empreendedora, para que outros empresários do município deixem de apenas guardar 

dinheiro, mantendo terrenos vazios na área central da cidade, mas, sejam incentivados a 

investir e também gerar novos empregos. Ressaltou que, não havendo investimento, cabe à 

Prefeitura Municipal cobrar em dobro o imposto do imóvel por ficar fechado,  juntando mato 

e deixando a cidade feia. Prosseguindo, parabenizou o Prefeito Rafael, pela marca que 

deixará registrada nesta sua gestão, com mais um passo dado para aprovação da Lei 

Específica. Lembrou que os gestores anteriores prometeram, mas, o atual Prefeito Municipal 

que está lutando por esta lei, que resolverá o problema de moradia, crescimento e melhoria 

das finanças desta cidade, garantindo, consequentemente, melhores serviços públicos à 

toda população. Falou que, se o Governador Geraldo Alckmin e sua equipe, honrar e 

cumprir tudo o que vem prometendo em reuniões realizadas,  há vários anos, acredita que 

no mês de maio,  do próximo ano, o município estará desengessado. Ressaltou tratar-se de 

um trabalho que o Prefeito Rafael abraçou, levou ao Subcomitê de Bacias do Alto Tietê, 

discutiu, preparou pessoalmente muitos documentos, desde sua gestão anterior, quando 

também efetivou o Plano Diretor. Diante de tal passo, o orador declarou acreditar que, se 

Deus quiser, ele também conseguirá anistia a todos os moradores que foram multados 

pelos órgãos ambientais. Reiterou que será mérito do Prefeito Rafael,  quem conseguiu, em 

dois anos,  fazer chegar todo processo nas mãos do Governador do Estado. Esclareceu 

ainda que,  após as reuniões pertinentes, todo processo será encaminhado à Assembleia 

Legislativa do Estado, quando espera que cada salesopolense cobre dos Deputados 

votados nesta cidade e eleitos para que aprovem referida Lei Específica, que tirará 

Salesópolis deste marasmo que suporta devido às leis arcaicas. Por fim, ressaltou sua 

gratidão ao Prefeito Rafael pelo trabalho determinado que realizou e vem realizando junto à 

sua equipe. O VER. PAULO ROBERTO DE FARIA também disse que a Lei Específica é 

muito importante para este município, diante da melhoria que garantirá aos salesopolenses. 

Em seguida, agradeceu os funcionários da TNC e ao Diretor Municipal de Agronegócios - 

Rodolfo Marcondes, por estarem realizando o CAR – Cadastro Ambiental Rural, no Distrito 

do Remédio, enfatizando que desta forma os proprietários rurais terão suas propriedades 

regularizadas. Também agradeceu o esforço da Sra. Solange Wuo – Secretária Muicipal de 

Meio Ambiente e demais funcionários da pasta, enfatizando que tem visto as coisas 

acontecerem do jeito certo. Dirigindo-se ao Sr. Prefeito Municipal agradeceu-lhe pela 

reforma da ponte do Bairro Serrote, reformada pela terceira vez neste ano, devido ao peso 

de grandes carretas que trafegam diariamente no local. Aproveitou a oportunidade para 

solicitar-lhe manutenção e reforma das pontes das Estradas dos Rodrigues e da “Maria 

Gancho”, no Bairro do Serrote. Informou que a Praça do Bairro Bragança está sendo roçada 

e limpa, preparada para receber a instalação da Academia do Ar Livre. Lembrou que, na 

Solenidade de Entrega do Certificado do Projeto Culinária, desenvolvido no Bairro 

Bragança, em parceria com a Associação Caminhando Juntos, o Prefeito Rafael se 

comprometeu a levar referida Academia ao Ar Livre àquele bairro e aguardará o 

cumprimento. A VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS  iniciou dirigindo-se ao Sr. Prefeito 

Municipal, dizendo desconhecer o motivo de sua presença nesta Casa de Leis, pois, 

protocolou um documento que nem consta o assunto do qual pretendia tratar. Disse que ao 

questionar o assunto, ela foi informada que trata-se de assunto de relevância para o 

município, portanto, espera que realmente seja de extrema relevância, declarando 

diretamente ao Sr. Prefeito Municipal, esperar que não tenha vindo para dar explicações 

baratas. Referindo-se à possível desativação das escolas rurais, disse que, em março deste 
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ano, a Presidente Dilma, na intenção de dificultar o fechamento de tais unidades escolares, 

colocou uma Emenda na LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lendo seu 

artigo vinte e oito: “na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de 

ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peducliaridades da vida 

rural e de cada região, especialmente: I – conteúdos curriculares e metodologias 

apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural; II – organização 

escolar própria, incluindo adequação do calendário às fases do ciclo agrícola e às condições 

climáticas; e III – adequação à natureza do trabalho na zona rural”. Terminada a leitura, 

enfatizou a importância dispensada aos alunos da zona rural, haja vista a estatística de que, 

em 2013, foram fechadas treze mil escolas rurais, indígenas e quilombolas. Disse que, 

preocupada com a situação, o Congresso e Senado incluiu no mencionado artigo, o 

Parágrafo Único: “O fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas será 

precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, que 

considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação, a análise do 

diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar”. Novamente, 

terminada a leitura, a oradora enfatizou considerar como item principal, a manifestação da 

comunidade escolar, destacando que não pode fechar escolas se os pais não querem. 

Enfatizou que um parágrafo acrescentado em lei nacional não é brincadeira, portanto, 

questionou se as pessoas que se dizem preocupadas com a escola rural e salas 

multisseriadas têm noção deste acréscimo na LDB.  Falou que há um ditado no 

ordenamento jurídico, dizendo  que os brasileiros desconhecem as leis, por isso,  muitos 

políticos usam e abusam, afinal, ressaltou, mais de uma lei é feita por dia no Brasil. Reiterou 

que é contrária ao fechamento das escolas rurais e que esta Casa de Leis não recebeu 

qualquer papel ou diagnóstico do impacto da ação, nem tampouco manifestação do órgão 

normativo. Lembrou que, quando da realização da audiência pública sobre o assunto, não 

constatou aprovação da comunidade escolar, portanto, espera que nada ainda tenha sido 

decidido. Falou que é uma decisão violenta mexer com crianças e famílias rurais, portanto, 

espera seja respeitada a dignidade humana, o que não vem ocorrendo na atual gestão. 

Declarou não se importar com a presença do Prefeito Rafael na mesa principal desta 

Sessão e que prefere falar-lhe cara a cara, pois apenas está preocupada com o melhor para 

a população, tanto que sugeriu aos moradores rurais que decidam por si, considerando as 

estradas ruins, ônibus inadequados e viagem longas. Declarou tratar-se de um tipo de 

êxodo rural, porém forçado, ao contrário da época da revolução industrial, em Salesópolis 

estão forçando a população a abandonar a zona rural, embora esta cidade seja 

essencialmente rural. Retomando sobre a LDB,  deixou clara a necessidade de adequação 

e ajustamento, não transferência, e declarou desconhecer os interesses escusos que estão 

por trás desta decisão, certa de que não se trata de coisa boa.  Lamentou notar que passam 

as gestões municipais e o povo continua sofrendo, a corda rebentando do lado mais fraco e, 

por fim, declarou entender que é um ciclo vicioso que parece nunca vai se romper, porque 

há sempre um grupo ganhando, enquanto a população sofre.  O VER. PAULO AROUCA 

SOBREIRA disse que, diante de tantas cobranças, partiria do princípio da igualdade, 

sugerindo a convocação do Sr. Prefeito Municipal, para prestar esclarecimentos, nesta 

Casa de Leis, conforme ocorreu, na tarde desta data, com o Administrador do Distrito do 

Remédio. Acrescentou que, diante do documento que ele enviou, nesta sessão, ele poderá 

mencionar apenas um assunto, mas, como os Vereadores representam a população e 

buscam constantes informações e esclarecimentos sobre saúde, escola, obras e outros, 
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acredita que a convocação será a melhor alternativa. Em seguida, disse que toda dúvida 

deve ser oficializada, mas, os Vereadores querem uma explanação definitiva acerca do 

fechamento das escolas rurais e, dirigindo-se ao Sr. Presidente, solicitou-lhe adotar as 

medidas necessárias para a sugerida convocação. Aproveitando a presença do Sr. Prefeito 

Municipal e lembrando as inúmeras pontes reformadas, citadas pelo Administrador do 

Distrito do Remédio, solicitou-lhe também reformar a ponte do “Ramal do Sr. João Graça” 

que está caindo, gerando reivindicações, contudo, se comprometeu a oficializar o pedido. 

Também parabenizou-o pelo empenho, através do Sub-Comitê de Bacias do Alto Tietê, no 

trâmite da Lei Específica que chegou onde está, certo de que contou com a participação de 

todos os Vereadores e, por fim, garantiu que todos estarão, juntamente com a população, 

no momento oportuno, cobrando  dos Deputados da região a aprovação desta importante 

lei. O SR. PRESIDENTE EM EXERCÍCIO disse que convocará o Sr. Prefeito Municipal para 

uma data a ser definida na próxima semana ou ainda nesta semana e, retomando, com a 

ordem de inscrição, concedeu a palavra ao VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS que 

solicitou correção de sua manifestação, feita na Sessão Extraordinária, realizada na tarde 

desta data, quando disse que o Administrador do Distrito do Remédio foi convidado, 

entendendo e reconhecendo que ele foi convocado. Em seguida, registrou que, no dia vinte 

e oito, última sexta-feira, aconteceu uma Audiência Pública, nesta Casa de Leis, 

oportunidade em que a Secretária Municipal de Finanças repassou a ele e ao Nobre Colega 

Mário os resultados da Prefeitura Municipal de Salesópolis, relativos ao Segundo 

Quadrimestre deste ano, ou seja, entre janeiro e agosto. Disse que o resultado primário é o 

principal indicador no concernente às metas fiscais, tendo como finalidade demonstrar a 

capacidade do município honrar as dívidas utilizando receitas próprias. Acrescentou que, no 

período mencionado, houve superávit, ou seja, o município teve desempenho favorável, as 

receitas fiscais foram suficientes para suportar integralmente as despesas fiscais, portanto, 

há equilíbrio e até mesmo uma sobra que, certamente, será utilizada no fechamento dos 

doze meses. Destacou que é permitido ao município utilizar cinquenta e quatro pontos 

percentuais da receita corrente líquida para Despesa de Pessoal, e o limite prudencial é de 

cinquenta e um inteiros e três décimos percentuais, mas, Salesópolis está utilizando 

cinquenta inteiros e oitenta e três décimos percentuais, ou seja, está atendendo as metas 

fiscais. Esclareceu que referida Audiência Pública é determinada por lei e sua ata deve ser 

encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Prosseguindo, comentou que 

recebeu dois ofícios do Deputado Estadual André do Prado, sendo que no primeiro, ele 

informa que recebeu a solicitação do orador, para inclusão da Estrada da Petrobrás no 

Programa Melhor Caminho e já deu andamento. Em sua justificativa, ressaltou que tal 

programa contribuirá na preservação dos recursos naturais deste município, bem como no 

controle e prevenção da erosão, assoreamento dos mananciais e redução do custo com 

manutenção das estradas. E que também proporcionará transporte seguro dos insumos e 

safras agrícolas, estimulando a produção, o acesso a educação, saúde, abastecimento e 

lazer dos centros urbanos, melhorando assim a qualidade de vida dos salesopolenses. 

Enfatizou o empenho do referido Deputado Estadual em conseguir melhorias para esta 

cidade, especialmente, para a população da zona rural. Quanto ao segundo ofício, disse 

que o mesmo parlamentar, informa que já destinou uma Emenda, no valor aproximado de 

trinta mil reais, contemplando a Prefeitura local com uma Academia ao Ar Livre, para o ano 

de 2015. Por fim, colocou-se à disposição para fazer as gestões necessárias junto à 

Secretaria Estadual de Esportes, Lazer e Juventude, objetivando a celere liberação da 
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referida verba. Não havendo mais oradores inscritos,  o SR. PRESIDENTE solicitou ao Sr. 

1º Secretário que procedesse a leitura do OFÍCIO Nº 663/14, encaminhado pelo Sr. Prefeito 

Municipal, solicitando a palavra na tribuna desta Sessão Ordinária, por quinze minutos, para 

tratar de assuntos relevantes do município, ressaltando ainda que ficaria à disposição dos 

Nobres Vereadores para esclarecimentos de dúvidas e questionamentos, durante ou após a 

sessão. Terminada a leitura, o SR. PRESIDENTE esclareceu que concederia a palavra ao 

Sr. Prefeito Municipal e, após sua manifestação, encerraria a sessão, contudo, conforme 

disposto no ofício, ele continuaria à disposição dos Vereadores para mais esclarecimentos. 

O SR. PREFEITO MUNICIPAL – ENGENHEIRO BENEDITO RAFAEL DA SILVA saudou 

todos os presentes e iniciou dizendo que o tempo de quinze minutos solicitados nem seriam 

necessários, contudo, registrou que seriam explicações caras e não baratas (referindo-se 

ao comentário da Verª. Sandra). Relatou que, junto aos demais Prefeitos da região, esteve 

em reunião com o Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 

especificamente, para discutir a questão da assunção dos serviços da rede de iluminação 

pública pelos municípios. Disse que, por orientação daquele Presidente, em reunião do 

CONDEMAT - Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, ficou decidido 

que todos os municípios encaminhariam, para suas respectivas Câmaras Municipais, projeto 

de lei solicitando reajuste ou criação da tarifa da COSIP – Contribuição para Custeio dos 

Serviços de Iluminação Pública, sob pena de incorrer em renúncia de receita e comprometer 

o orçamento fiscal. Informou que, após estudo promovido pelo próprio Tribunal, referido 

órgão aconselhou que os Prefeitos Municipais considerassem no projeto o custo de, 

aproximadamente,  dez reais para manutenção de cada poste existente no município. 

Diante do fato, disse que a Prefeitura Municpal de Salesópolis fez os cálculos e adequou o 

projeto à realidade local, portanto, está apresentando a proposta de reajuste, juntamente 

com todos os municípios do Alto Tietê, nesta mesma data. Esclareceu ainda, que o 

Presidente do Tribunal de Contas aconselhou os Prefeitos Municipais a irem até as 

Câmaras Municipais debater o assunto com os Vereadores, face à urgência do assunto e 

para que haja uma posição conjunta.  Declarou ainda que referido Presidente entende 

tratar-se de obrigação do município e que não há retorno, embora reconheça que o 

município não pode arcar com esta despesa sem a devida receita. Acrescentou que a 

receita deve ser suficiente para custear o consumo da iluminação pública e manutenção da 

rede, não sendo permitida a inclusão de investimento em expansão da rede. Explicou que 

apresentou a alteração da lei da COSIP, com uma planilha da arrecadação atual, 

demonstrando que este município arrecada, atualmente,  vinte e cinco mil reais e gasta 

vinte e oito mil reais mensais e,  com a manutenção da rede,  assumirá mais quatorze mil 

reais mensais de serviço, totalizando,  aproximadamente, cinquenta e cinco mil reais 

mensais. Disse que apresentou uma proposta de cálculo de tarifa,  de forma mais justa para 

a sociedade,  e que a tabela está para apreciação e discussão nesta Casa de Leis. Por fim, 

esclareceu a importância do projeto ser aprovado ainda neste ano, para vigorar no próximo 

ano, colocando-se à disposição dos Vereadores. 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 1º de Dezembro de 2014. 

 

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