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              ATA DA 37ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 08 de Dezembro de 2014 - 2º Período da 16ª Legislatura. Aos 
oito dias do mês de Dezembro do ano dois mil e quatorze, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Trigésima Sétima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Salesópolis sob a presidência do Vereador Francisco Marcelo de Moraes Corrêa e 
secretariada pelos Edis Edney Campos dos Santos – 1º Secretário e Paulo Arouca Sobreira 
– 2º Secretário.  Às dezenove horas,  horário regimental, o Sr. 2º Secretário procedeu a 
verificação da presença,  constatando-se a presença unânime dos membros desta Casa.  

Havendo número legal,  o SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão e solicitou ao Sr. 1º 
Secretário que procedesse a leitura das atas das Sessões Extraordinária e Ordinária, ambas 

realizadas no dia primeiro de dezembro. 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.  Aprovada a dispensa da leitura, foram então as atas 
submetidas à discussão e votação, sendo ambas aprovadas por unanimidade, sem 

preceder manifestação. Prosseguindo, o SR. PRESIDENTE solicitou ao Sr. 1º Secretário 
que procedesse a leitura das matérias do EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus 
respectivos despachos: OFÍCIO Nº 673/14-GP do Poder Executivo, encaminhando cópia do 
Ofício Circular Nº 65/14 do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que 
trata da regularização das situações em inconformidade no CRAS – Centro de Referência 
de Assistência Social, para ser incluído e apreciado juntamente com o Projeto de Lei Nº 21, 
que dispõe sobre a criação de empregos no Quadro de Pessoa da Estrutura Administrativa 
da Prefeitura Municipal de Salesópolis – desp.: Junte-se ao Projeto de Lei Nº 021/14; 
PROJETO DE LEI Nº 023/14 (Dispõe sobre a implantação de mecanismos de proteção e 
isolamento visual nos caixas e salas de autoatendimento bancário das instituições 
financeiras instaladas no município da Estância Turística de Salesópolis), de autoria da Verª. 
Deise Aparecida Corrêa Duque – desp.: Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças 
e Orçamento; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 113 – Informar o 
real motivo da falta e atraso na entrega de insulina aos munícipes portadores de diabetes, 
especialmente, àqueles que têm esse benefício garantido por decisão e ordem judicial, e as 
providências adotadas pelos responsáveis, objetivando a regularidade desse fornecimento; 
114 – Informar a Secretaria ou Diretoria Municipal responsável pelos eventos de Natal e 
Final de Ano, se há alguma programação para tais ocasiões e, se já estão sendo planejadas 
as programações para o Carnaval, Aniversário da Cidade e Festa do Padroeiro, cujo 
Calendário de Eventos deve ser divulgado a toda população, nos sites municipais oficiais e 
através da afixação de cartazes e envio de convites, ambos do Ver. Claudinei José de 
Oliveira – desps.: Aprovados, encaminhe-se;  INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito 
Municipal Nºs  184 – Tomar providências visando os devidos reparos na ponte da Estrada 
da Pedra Branca, Bairro Pedra Branca, em frente a Igreja de Santo Antonio e defronte a 
EMEF Sebastião Pinto da Fonseca, do Ver. Cristian Luiz Candelária; 185 – Determinar um 
local seguro à prática esportiva na modalidade Skate, disponibilizando, ao menos, alguns 
aparelhos simples, como rampa e barra vertical, bem como sejam determinadas as medidas 
necessárias à aplicação do recurso liberado para este fim, em local definitivo, do Ver. 
Claudinei José de Oliveira – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente; MOÇÕES Nºs: 010 
– DE APLAUSOS à tradicional família salesopolense, na figura de seus integrantes, o Sr. 
Zildo Pinto de Camargo, assim como de sua esposa, a Sra. Janilda de Fátima do Prado de 
Camargo e de seus filhos Leandro Weslei de Camargo e Lucian do Prado de Camargo, pela 
reforma do casarão centenário da Rua XV de Novembro, embelezando a cidade e 
preservando o patrimônio cultural local; e Nº 011/14  – DE CONGRATULAÇÕES aos Srs. 
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Regis Marcel de Macedo Silva e Sérgio de Matos – Equipe do SAMU, pelo empenho e 
dedicação na ocorrência envolvendo “Capotamento de Caminhão – Vítima presa em 
ferragens”, diante do excelente trabalho de salvamento efetuado pelos profissionais, apesar 
de toda a complexidade e da situação gravosa encontrada no referido acidente, ocorrido no 
dia 13 de Outubro de 2014, atuação reconhecida por outras equipes de salvamento do 
SAMU como exemplo humano e profissional, ambos de autoria do Ver. Claudinei José de 
Oliveira e outros – desps.: Aprovadas, encaminhe-se; BALANCETE FINANCEIRO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, referente ao mês de Novembro/2014 – desp.: À 
Comissão de Finanças e Orçamento; OFÍCIOS Nºs: 6344/2014 - do Deputado Estadual 
André do Prado - comunicando que a Emenda Parlamentar, contemplando a Prefeitura 
Municipal de Salesópolis no valor de trinta mil reais, destinada à aquisição de uma 
Academia ao Ar Livre,  encontra-se cadastrada na Casa Civil, e que seu Gabinete de São 
Paulo acompanhará permanentemente a tramitação do processo na Secretaria de Esportes, 
Lazer e Juventude do Estado; 142 – da Secretaria de Desenvolvimento, Turismo, Meio 
Ambiente, Agronegócios e Regularização Fundiária - informando que a Prefeitura Municipal 
assinou convênio de parceria com a ONG TNC (The Nature Conservancy) para conservação 
dos recursos hídricos e se credenciou no Programa Produtor de Água do Governo Federal, 
executado pela Agência Nacional das Águas (ANA) com a aprovação de um projeto no 
Edital Nº 002/14 que prevê o repasse de R$ 466.500,00 para a restauração florestal de 
trinta e dois hectares em APP - Áreas de Preservação Permanente ao longo dos rios e 
nascentes e, de maneira adicional, a instituição parceira aportará o recurso de R$ 50.000,00 
no Fundo Municipal de Meio Ambiente,  para o pagamento por serviços ambientais dos 
produtores rurais participantes do projeto piloto, como forma de incentivos econômicos para 
a recuperação e a degradação evitada dos recursos hídricos, portanto, uma ação que 
auxiliará o município na replicação em outros locais prioritários para geração de água, 
caminhando para que os produtores rurais de Salesópolis sejam compensados pelo fato de 
serem provedores de serviços ambientais; 1143 - da Secretaria de Desenvolvimento, 
Turismo, Meio Ambiente, Agronegócios e Regularização Fundiária – informando que as 
pontuações do Programa Verde e Azul estebeleceu dez Diretivas, cada uma referente a um 
tema, recebendo o valor de dez pontos, somando-se um total de cem pontos para dar ao 
município pela sua gestão ambiental e que as notas maiores que oitenta pontos conferem 
ao município o Selo Município Verde e Azul e encaminha a ata da reunião do COMDEMA, 
contendo as informações do Relatório de Gestão Ambiental, encaminhado em quinze de 
outubro, informando que no dia onze de dezembro, às nove horas, em evento realizado no 
Palácio dos Bandeirantes, será divulgada a relação de pontuação de todos os municípios; 
CONVITE da EMEI Professora Maria Aparecida Biasoli, para a Formatura dos seus alunos, 
no dia treze de dezembro, às quinze horas, no Clube SACI – desps.: Arquive-se, Plenário 

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

inscritos.  O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ iniciou reportando-se ao Requerimento Nº 114, 
do Nobre Colega Claudinei, dizendo que esta cidade esta abandonada, sugerindo às 
pessoas visitarem o município vizinho de Guararema. Enfatizou que esta é a realidade de 
Salesópolis, onde falta até mesmo insulina para distribuição no Posto de Saúde. Lamentou 
que este município sequer consegue realizar a fantasia do Natal para a população e 
acrescentou que, não fosse o Nobre Colega Mário, realizando um trabalho social e se 
vestindo de Papai Noel para alegrar as crianças, esta cidade não teria nada. Lamentou que, 
embora a data desta sessão e o fato desta cidade ser bastante religiosa, com noventa por 
cento da sua população católica, não conta sequer com presépio na Praça da Matriz. Disse 
que, desta forma, o povo entrará em 2015 sem perspectiva e motivação,  por falta do 
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sentimento de natal, pois, entende que as pessoas precisam sentir a presença de Deus no 
coração, através dos enfeites natalinos. Reiterou que basta visitar o Posto de Saúde local 
para constatar a falta de vários materiais, inclusive para fazer curativos. Indignou-se ao 
saber que os funcionários orientam a população a comprar tais materiais nas farmácias e 
enfatizou que, conforme já disse o Nobre Colega Claudinei, falta planejamento nesta cidade, 
que está descontrolada. Prosseguindo, declarou seu apoio à Indicação Nº 184, do Nobre 
Par Cristian, lamentando que o Secretário de Obras e Vice-Prefeito trabalham nas estradas 
e deveriam ver a situação das pontes, evitando que um Vereador tenha que oficializar 
pedidos desta natureza. Agradeceu o Deputado Estadual André do Prado, pela liberação de 
recurso para aquisição de uma Academia ao Ar Livre, contudo, ressaltou que deveriam 
instalá-la sem escolher lugar, diante de tantos que necessitam, mas, os equipamentos estão 
amontoados e estragando no Setor Municipal de Obras. Referindo-se ao recurso de dois 
milhões liberados pelo DADE – Departamento de Apoio e Desenvolvimento das Estâncias 
para esta cidade, o orador informou que já consta também uma Academia ao Ar Livre, Pista 
de Skate e outros, portanto, questionou: “será que não vão colocar essas academias lá para 
justificar o que tem que ser gasto numa academia, e colocar este dinheirinho no bolso?”. 
Enfatizou que isto deve ser visto, porque vem recurso para Academia ao Ar Livre, do 
Governo do Estado, e do DADE. Lembrou que esta Casa de Leis solicitou retirar o elevador 
do portal,  incluso no projeto anterior, contudo, questionou o que será feito com o recurso 
que seria utilizado para tal elevador. Por fim, disse que estava recebendo a informação de 
que uma das academias foi para a Praça do Bairro Bragança, ressaltando que é importante 
instalar logo tais equipamentos para valorizar o Deputado que os  conquistou, bem como 

para evitar passarem para outra gestão. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA iniciou 
justificando sua Moção Nº 11, enaltecendo os funcionários homenageados do SAMU, 
merecedores do reconhecimento desta Casa de Leis, e agradecendo os Nobres Pares que 
assinaram em apoio esta propositura, motivando os órgãos que funcionam e as pessoas 
preparadas para as funções que exercem, sempre trabalhando para o bem deste município. 
Também justificou sua Moção Nº 10, lembrando que o Nobre Colega Sérgio, sempre 
alertava sobre os riscos do “casarão da Rua XV de Novembro”,  por ser a principal rua da 
cidade e onde se realizam vários eventos, inclusive carnaval e desfiles diversos.  
Acrescentou que a família do Sr. Zildo Camargo fez a reforma do prédio e agora vem 
gerando empregos com mais um comércio (Divino Café), bem como fortalecendo o 
embelezamento desta cidade turística, e ainda atendendo a população que busca um bom 
espaço para diversão e alimentação. Enfatizou a necessidade de reconhecer as pessoas 
que acreditam em Salesópolis, apesar do momento difícil pelo qual atravessa o País e, 
especialmente esta cidade, para se manter com sua arrecadação, portanto, importante criar 
novas opções para o turismo, emprego e lazer local. Referindo-se ao seu Requerimento Nº 
113, enfatizou que se os medicamentos adquiridos não são entregues pela empresa 
vencedora da concorrência, o município deve entrar na Justiça para conseguir a entrega e 
ainda impedir a participação da empresa em novas licitações. Declarou esperar que a 
Secretária Municipal de Saúde disponha de relatório acerca das pessoas que precisam de 
tais medicamentos e da quantidade adequada, informações importantes para evitar a falta 
dos medicamentos. Relatou o caso de uma paciente que foi ao Posto de Saúde buscar o 
medicamento, quando lhe foi sugerido utilizar uma seringa e retirar a quantidade de que 
precisava de um vidro disponível no local. O orador questionou se alguém, no lugar daquela 
paciente,  que costuma pegar o remédio lacrado, aceitaria tal proposta, considerando que já 
enfrenta grave problema de saúde. Disse esperar que isso não seja real, pois, ninguém 
sabe as consequências de tal medida em área pública, portanto, reiterou que não pode 
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aceitar tal medida como alternativa de fornecimento. Disse que a Secretária Municipal de 
Saúde deve ser responsável por tal situação, lembrando que já existe ordem judicial acerca 
da distribuição de insulina, portanto, ela deve ser cumprida. Lembrou ainda, que na gestão 
anterior, também ocorreu problemas igual com a falta deste medicamento, portanto, espera 
que o problema não se arraste, haja vista que o principal para o Poder Público,  deve ser o 
atendimento ao munícipe e a garantia da sua dignidade. Em seguida, justificando seu 
Requerimento Nº 114, lembrou que esta cidade é uma estância turística e, se não contar 
com um calendário de eventos,  ficará tudo mais difícil, portanto, enfatizou o quanto é 
necessário programar  tudo com antecedência. Registrou a importância do Grupo Musical 
Allegro, que vem realizando Serenatas de Natal nas ruas dos vários bairros desta cidade, 
todas as noites, enfatizando que esse evento deveria ser valorizado pela área de turismo do 
Poder Público, divulgando e incentivando mais os integrantes, coordenados pela Professora 
Dôra, Professor e Maestro Caetano e “Sr. Pi”, pois este grupo está levando a alegria, a fé, a 
esperança e o espírito natalino a todos os bairros, quando as pessoas saem nas ruas e 
janelas para prestigiá-los.  Enfatizou que isto é característica interiorana e, o mais 
importante, demonstra que Salesópolis não precisa imitar ninguém,  precisa realizar um 
natal e carnaval próprio, atraindo turistas e incentivando os salesopolenses a participarem, 
sem terem que invejar ninguém. Acrescentou que, com medidas turísticas, movimentará 
mais o comércio, gerará empregos e garantirá destaque para a cidade e, até mesmo,  
possível pontuação para continuar recebendo recursos do DADE. Aproveitou e enfatizou a 
necessidade de melhorar a “Feira de Quinta de Mês”, realizando algum evento na Praça da 
Matriz, após a Missa e Procissão do Santíssimo, lembrando que há ocupantes nos cargos 
que deveriam se responsabilizar por esta área, contudo, sai e entra Prefeito e nada muda 
nesta tradicional feira. Por fim, disse que está de passagem nesta Casa de Leis, mas, quer 

ver esta cidade melhor. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA iniciou questionando o que 
está bom e funcionando neste município, e enfatizou que a Prefeitura local governa para 
meia dúzia de empresário, haja vista que ainda não enfeitaram a cidade para o Natal porque 
devem estar guardando dinheiro para o Carnaval/2015 que, certamente, será realizado por 
um aliado do Prefeito Rafael. Lembrou que, para a Festa do Peão de 2013, embora ele 
próprio tenha apresentado uma proposta gratuita para a Prefeitura de Salesópolis, foi 
escolhida outra, que custou cento e vinte mil reais aos cofres públicos, motivo pelo qual, 
embora favorável a esta festa, é contra a forma de administrar da atual gestão. Lamentou 
que,  por esta decisão e embora não tenham culpa,  os Vereadores ainda são cobrados nas 
redes sociais e enfatizou que, sabendo distribuir as verbas, há recurso para atender todas 
as festas e não apenas as realizadas pelos apadrinhados do Sr. Prefeito Municipal. Em 
seguida, justificou sua Indicação Nº 184, lembrando que apresentou o mesmo pedido no 
ano passado, por se tratar de uma reivindicação dos moradores do bairro, cuja ponte é 
passagem diária de caminhões carregados e pesados. Lembrou ainda, que as madeiras 
estão disponíveis para que seu pedido seja atendido, portanto, entende que o não 
atendimento é falta de respeito para com os Vereadores e munícipes, comprovando que 
esta gestão está governando para meia dúzia de empresários, citando que, constantemente, 
cortam as madeiras pertencentes ao DAEE e não atendem seu pedido. Reportando-se ao 
Ofício Nº 6344, parabenizou o Deputado Estadual André do Prado pela liberação da 
Emenda Parlamentar, no valor de trinta mil reais, utilizada na aquisição da Academia ao Ar 
Livre, contudo, informou que o seu Deputado Estadual, Estevam Galvão de Oliveira, 
também presenteou o município com duas academias iguais, entretanto, ambos 
equipamentos estão guardados e, embora tenha conhecimento de que uma delas está 
direcionada ao Distrito Nossa Senhora do Remédio, até esta data não foi instalada. Solicitou 
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ao Sr. Prefeito Municipal que não espere chegar novos equipamentos, mas, já instale os 
liberados pelo seu deputado, que ainda estão guardados, lamentando perceber que apenas 
são valorizadas as emendas liberadas por deputados do partido do Sr. Prefeito Municipal. 
Comentou que conseguiu recurso para aquisição de uma ambulância com o mesmo 
Deputado Estevam Galvão de Oliveira, esperando que o veículo já tenha sido comprado, 
pois, quando o Prefeito Rafael precisa dos Vereadores vem a esta Casa de Leis, mas, 
nunca o faz para divulgar uma conquista desta e o autor da solicitação. Finalizando, o 
orador reiterou esperar sejam instaladas as Academias ao Ar Livre que o Deputado Estevam 
Galvão de Oliveira conseguiu e não espere esperem chegar os equipamentos conquistados 

pelo Deputado André do Prado. A VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE justificou 
seu Projeto de Lei Nº 23, lembrando que, há um ano, ocorreram quatro assaltos nas 
agências bancárias desta cidade, felizmente, sem vítimas, mas, entre janeiro e junho deste 
ano, trinta e duas pessoas morreram em assalto a bancos neste País, portanto, seis inteiros 
e sete décimos porcento maior que os índices registrados no ano anterior. Falou que, após 
tais fatos e constrangimentos enfrentados pelos funcionários de banco, decidiu apresentar 
esta proposta que visa garantir mais segurança a todos. Em seguida, questionou ao Sr. 
Presidente se já foi agendada a sessão de convocação com o Sr. Prefeito Municipal, 
solicitando-lhe integrar na pauta, a importância da elaboração de Calendário de Eventos 
deste município. Finalizando, ressaltou a necessidade desta medida, inclusive para o 
próximo mês de janeiro, período de temporada em que muitas pessoas desta cidade 
estarão de férias e quando aumenta o número de turistas. Não havendo mais oradores 

inscritos, o SR. PRESIDENTE passou para a ORDEM DO DIA e, conforme pauta 

anunciada na última sessão, solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura do 
PARECER CFO Nº 41/14 referente ao PROJETO DE LEI Nº 16/2014 (Estima a Receita e 
fixa a Despesa do Município de Salesópolis, para o exercício de 2015), de autoria do Poder 
Executivo. Terminada a leitura, foi a matéria submetida à discussão e votação, sendo 
aprovada por unanimidade, ou seja, onze votos, sem preceder manifestação. Em seguida, 

conforme pauta anunciada, o SR. PRESIDENTE solicitou ao Sr. 1º Secretário que 
procedesse a leitura dos Pareceres CJR Nº 023 e CFO Nº 042/14, ambos recomendando o 
prosseguimento do PROJETO DE LEI Nº 021/14 (Dispõe sobre a criação e empregos no 
Quadro de Pessoal da Estrutura Administrativa da Prefeitura da Estância Turística de 
Salesópolis, e dá outras providências), de autoria do Poder Executivo. Terminada a leitura, o 

SR. PRESIDENTE colocou a matéria em discussão. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA 
disse que os Vereadores estão de parabéns, pois, após a reunião realizada entre os 
Vereadores e o Secretário Municipal de Assistência Social – Sr. Marcos Marcelino de 
Campos, nesta Casa de Leis, conseguiram a retirada de alguns cargos comissionados 

propostos no projeto inicial, demonstrando a importância da união de forças. A VERª. 

SANDRA REGINA DE ASSIS iniciou esclarecendo que o CRAS – Centro de Referência em 
Assistência Social, tem trabalho preventivo, cujo objetivo é evitar acontecer alguma coisa 
nas famílias, e que, após acontecer fatos, como envolvimento de filho ou pais com drogas, 
tais famílias são de responsabilidade do CREAS – Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social e, se for um caso de alta complexidade, será encaminhada ao CAPS – 
Centro de Atenção Psicossocial. Explicou que o CRAS conta,  atualmente, com uma 
Psicóloga e uma Assistente Social contratadas de forma incorreta (através de convênio 
firmado com a Associação de Assistência e Orientação á Criança e ao Adolescente 
Caminhando Juntos), porque não existem tais cargos no Quadro de Funcionários da 
Prefeitura Municipal. Comentou ainda, que a DRADS – Departamento Regional de 
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Assistência e Desenvolvimento Social, e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo vêm 
pressionando a Administração Municipal a regularizar esta situação. Explicou que 
aprovando o projeto em debate, os Vereadores não estarão aumentando gastos na 
Administração Municipal, porque os cargos já existem, mas, são cargos de confiança.  Disse 
que o Nobre Colega Cristian está correto quando comentou sobre a intenção da criação de 
outros cargos comissionados, e que na oportunidade os Vereadores já deixaram claro que 
não aprovariam novos cargos para agradar apadrinhados do Sr. Prefeito e Vice-Prefeito 
Municipal, ainda mais com este último alegando não ter recursos para pagar os funcionários 
que já são da Municipalidade. Declarou ser público e notório o problema que ela teve com o 
Secretário Municipal de Assistência Social, contudo, disse que não trabalha com mágoa e 
vingança, mas, para a sociedade e eleitores que a elegeram, bem como por toda 
comunidade. Por fim, declarou seu voto favorável à matéria por reconhecer a necessidade 
de adequar o CRAS, que comporta também o Bolsa Família, portanto, não pode correr o 

risco de fechar as portas por falta de adequação no seu quadro de funcionários. O VER. 

BENEDITO LÉLIS RENÓ conclamou aos Nobres Pares pela aprovação deste projeto, pois 
o considera de grande importância para ele e seu partido, haja vista que o Projeto Bolsa 
Família é uma criação importante e marca do governo do PT - Partido dos Trabalhadores. 
Também ressaltou a iniciativa desta Casa em discutir a matéria com seriedade, junto ao 
Secretário Municipal de Assistência Social, declarando que ele mesmo estava disposto a 
votar contra, por considerar a intenção de criarem mais cargos “neste trem da alegria”, 
enfatizando que a marca do atual governo é o favorecimento. Ressaltou que, além do 
CRAS, entende que também é importante que a Psicóloga e Assistente Social atendam a 
Secretaria Municipal de Educação, esperando que ambas técnicas dispensem assistência 
aos alunos, colaborando com os professores. Relatou, como exemplo desta necessidade, 
que, há alguns dias, a Professora Leonor Fonseca – Diretora da EMEF Mestra Henriqueta, 
junto à Vice-Diretora, pagaram uma consulta médica a um aluno rebelde, que precisava de 
atendimento especializado, inclusive,  levando-o com sua mãe para referida consulta, em 
Mogi das Cruzes, em carro particular. Comentou que também contaram com a colaboração 
do Presidente deste Legislativo para a realização dos exames médicos solicitados, devido 
ao alto custo. Por fim, concordou com a Nobre Colega Sandra de que a aprovação deste 
projeto não onerará os cofres públicos, nem tampouco ultrapassará os índices legais de 
gastos com folha de pagamento, porque o gasto já é efetuado, porém, em situação de 

“barbeiragem”. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS também conclamou pelo voto 
favorável à matéria, de grande importância para este município. Lembrou que, após a 
criação dos cargos a serem votados, os profissionais somente poderão ser contratados 
através de concurso público, demonstrando a transparência na contratação de pessoas para 
tais cargos. Disse que, conforme já registrado pelos oradores que o antecedeu, na prática, 
os cargos já existem e os profissionais são contratados e remunerados por entidades 
(Associação de Assistência e Orientação à Criança e ao Adolescente Caminhando Juntos) 
que recebem repasse de recurso municipal.  Lembrou que, em 2008, o município assumiu o 
compromisso de regularizar esta situação e,  se não o fizer agora, sofrerá as consequências 
e penalidades, portanto, a aprovação desta matéria é de suma importância. Corroborou com 
os Nobres Pares, de que a criação de tais cargos não onerará os cofres municipais, 
reiterando que o gasto já existe através do repasse mencionado. Enfatizou, por fim, a 
importância da discussão da matéria, nesta Casa de Leis, com o Secretário Municipal de 
Assistência Social, quando, após consenso, foram definidas as adequações necessárias, a 
fim de aprovar,  nesta Casa de Leis, o que for melhor para a população e para o município. 

Ninguém mais se manifestando, o SR. PRESIDENTE submeteu à votação o PROJETO DE 
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LEI Nº 021/14 (Dispõe sobre a criação e empregos no Quadro de Pessoal da Estrutura 
Administrativa da Prefeitura da Estância Turística de Salesópolis, e dá outras providências), 
de autoria do Poder Executivo, o qual também foi aprovado por unanimidade. Não havendo 

mais pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia, o SR. PRESIDENTE passou a 

EXPLICAÇÃO PESSOAL e, conforme livro de inscrição,  concedeu a palavra aos 

Nobres Edis inscritos. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ iniciou relatando que, nesta data, 
acompanhou uma senhora, até Secretaria Municipal de Saúde, com uma filha grávida, 
precisando agendar consulta médica com o ginecologista, entretanto, a funcionária 
atendente discutiu com aquela senhora, demonstrando a falta de treinamento, pois, deveria 
ter equilíbrio e atender como faz o Sr. Marcos Cáfaro – Diretor da Santa Casa local. O 
orador disse que interviu alerado aquela funcionária que não deveria discutir, mas, atender 
bem e dar informações corretas, inclusive, não dizer que as grávidas são “barrigudas”. 
Sugeriu o envio de uma Moção à Secretária Municipal de Saúde, sugerindo-lhe treinar os 
funcionários da pasta, alvo de reclamos daquela senhora, atribuindo o fato por ser moradora 
da roça. O orador disse que, se possível, deveria convocar até mesmo a funcionária para 
prestar esclarecimentos nesta Casa de Leis e acrescentou ainda que, segundo aquela 
senhora, o objetivo da consulta era trocar o pedido de exames, pois, os que sua filha 
dispunha eram do Dr. Gondim, que presta atendimento na Santa Casa e, por determinação 
da Secretária Municipal de Saúde – Sra. Karyn Fonseca, não poderia utilizar tais pedidos. O 
orador considerou absurda a determinação e enfatizou que faltam pessoas treinadas para 
os cargos, portanto, manifestou seu repúdio, dizendo que solicitará melhoria no atendimento 
e respeito aos munícipes à Secretária da pasta. Comentou sobre as calçadas das Ruas 
Benedito Bexigo Filho e Aleixo de Miranda, constatando in loco, a pedido do “Sr. Dito 
Costa”,  que estavam com grama crescente e, de imediato, solicitou o serviço de limpeza ao 
Setor de Obras, que já o realizou, dispensando o envio de proposição e, consequentemente, 
evitando novas quedas de crianças e idosos no local. Comentou que, nesta data, visitou o 
Bairro Totozinho Cardoso, atendendo solicitação de um morador e, muito embora não seja 
contrário ao asfaltamento de nenhuma rua, entendeu que a Administração Municipal não 
teve tato ao iniciar as obras, dizendo: “hoje, o Papai Noel passou naquela rua e deu um 
presente pro nosso Amigo Edney, deu uma rua asfaltada pro nosso Amigo, que é um 
presente da Vereadora Doutora Sandra”. Acrescentou que refere-se a uma Emenda 
Parlamentar solicitada por ela e, dirigindo-se a Nobre Vereadora, disse: “Doutora arruma 
uma verbinha pra mim também, por favor, pra asfaltar o meu pedacinho lá”. Falou que tal 
medida demonstra maldade da Administração Municipal, usando a verba de um Vereador, 
para asfaltar a rua de outro, pertencente à base, no objetivo de criar conflito entre um e 
outro, mas, acredita que esta Câmara Municipal está em nível superior e não será afetada 
por esta questão. Comentou que verificará o caso, pois, segundo informações, as ruas do 
“Loteamento do Carmona” que deveriam ser asfaltadas, incluindo duas que estão em 
péssimas condições e está piorando a cada chuva. Disse que, se não fizer um bueiro nas 
proximidades da Chácara da Família Simões, o muro daquela propriedade desabará devido 
ao assoreamento no local, cujo material é arrastado com as águas da chuva. Lembrou  que 
os custos do possível acidente serão de responsabilidade da Prefeitura Municipal e, por fim, 

disse aos Nobres Pares Sandra e Edney que fez apenas uma brincadeira. O VER. SÉRGIO 

DOS SANTOS iniciou informando ao Fiscal Municipal – Sr. José Antonio, presente nesta 
sessão, que em resposta à Indicação de sua autoria (do orador), a Prefeitura Municipal 
respondeu que não dispunha de recursos para comprar a placa de identificação da rua, que 
leva o nome do seu sogro. Falou que, sabendo que aquele funcionário se prontificou em 
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assumir tais custos, lamentou a falta de verba para tal aquisição e disse que informará ao 
Sr. Prefeito Municipal. Em seguida, esclareceu aos moradores do Bairro Bragança que a 
Academia ao Ar Livre que lá será instalada é resultante de Emenda Parlamentar do 
Deputado Estadual Estevam Galvão de Oliveira, candidato desta região que atendeu pedido 
dos Vereadores de sua base (Vers. Claudinei e Cristian), portanto, não acha justo que um 
consiga e outro Vereador leve a fama. Falou que a Nobre Colega Sandra tem seus méritos 
em relação aos recursos conquistados junto à Deputada Estadual Vanessa Damo, mas, 
alertou para a necessidade de fiscalizar a qualidade das obras, evitando enganar os 
moradores, haja vista que o recurso liberado pela mencionada deputada seria para atender 
duas ruas, mas, serão atendidas quatro. Em seguida, disse que, muitas vezes, não adianta 
fiscalizar, lembrando que ele próprio já falou em tribuna desta Casa de Leis e levou alguns 
casos ao Ministério Púbico, como por exemplo os bloquetes que estão se soltando na praça 
localizada em frente a EMEF Mestra Henriqueta, mas, de nada adiantou. Disse que a 
Justiça deveria intimar a empresa responsável a refazer o serviço, mas, até o momento, não 
foi refeito. Sobre a Secretaria Municipal de Saúde, disse que, há dois anos, o assunto vem 
sendo debatido e nada se resolve. Relatou que o “Sr. Toninho Leme” foi ao Posto de Saúde 
fazer curativo, depois lhe contou que não há nem gase, nem outros remédios, como 
insulina, portanto, o orador registrou seu repúdio à Secretária da pasta, esperando seja 
substituída. Citou a frase de um jogador e adaptando-a a realidade local disse que a 
Secretaria de Saúde deste município é uma vergonha, inclusive para os Vereadores que 
tanto cobram mudanças e nada acontece, embora entenda que referida área não pode 
falhar, declarando-se indignado. Comentou que, há muito, vem solicitando melhorias em um 
trecho de cinquenta metros da Rua Benedito Amaro de Faria, mas, até o momento, nada foi 
feito, talvez porque não more um Chefe de Gabinete nesta rua. Reiterou a necessidade de 
fiscalizar as obras, evitando serviços de péssima qualidade e, por fim, disse que continuará 
fazendo sua parte, certo de que os demais Nobres Pares fazem a parte que lhes compete. 

A VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS, reportando-se ao asfaltamento de ruas, disse que 
assinou, como testemunha, no Palácio do Governo, convênio relativo a liberação do 
recurso, no valor de duzentos mil reais, provenientes de Emenda Parlamentar de autoria da 
Deputadas Estadual Vanessa Damo. Esclareceu que tal recurso seria destinado para as 
Ruas Teseu Bueno de Toledo e Benedito Rosário, ambas do Bairro Bela Vista, contudo, 
nesta data, foi surpreendida com a informação de que a rua em que mora o Nobre Colega 
Edney, no Bairro Totozinho Cardoso, também estava sendo asfaltada, nesta data, com 
recurso da mesma deputada. A oradora questionou e, embora feliz com o atendimento de 
um maior número de ruas, preocupa-se com a qualidade do serviço. Ao questionar o Nobre 
Colega, este lhe mostrou um pedido, de sua autoria, para o asfaltamento da sua rua e lhe 
confirmou a informação da origem do recursos. Acrescentou que divulgará aos moradores 
daquela rua que foi “sua deputada” que conseguiu o recurso e não aceitará que seja feita 
porcaria com tal verba, pois, se isto acontecer, completou a oradora: “vai se ver comigo 
depois”, pois, não quer que, daqui um ano e meio, usem a má qualidade para prejudica-la 
ou à Deputada Vanessa Damo. Enfatizou que não é boba e sabe de tudo que esta 
Administração “pífia, sem vergonha, vem fazendo; tudo é armação, tudo tem maracutaia por 
trás, nada tem interesse público, é licito, transparente ou para o povo; maldita turma que a 
gente colocou nesta administração; não tem nada que faça que a gente veja lisura e 
transparência ou possa tirar o chapéu e dizer ‘olha que bacana, que legal’; a gente trabalhou 
pros caras, lutou e trabalhou e tá vendo ó”. Lembrou que o Vereador pode fiscalizar, mas, 
não tem competência para intervir nas obras, portanto, “se estes dois mal administradores 
jogarem no ralo a minha verba, é problema deles, e o povo que cobre do Rafael e do 
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Vanderlon, dois incompetentes, que não estão nem aí com o município, estão brincando de 
fazer política”. Disse que continuará falando isso, enquanto eles não começarem a trabalhar 
sério, citando os reclamos dos moradores da Estrada da Petrobrás, embora o Vice-Prefeito 
esteja divulgando que as estradas estão como “tapetes”. Por fim, disse que nada fazem e 
ainda “fazem palhaçada” com o dinheiro que ela consegue, mas, enfatizou que o povo está 
enxergando tudo, não é mais bobo, sabendo de tudo e em todos os bairros afastados, como 
por exemplo no Bairro dos Hidalgos. Comentou com os moradores do referido bairro que 
esta cidade está parada, não tem nada, médico, remédio, asfalto, estrada, nem rua, embora 
façam bem a política, como o Vice-Prefeito, para enganar o povo. Acrescentou que “eles” 
têm grupo político para ganhar a eleição, mas, não para ajudar o povo; continua a mesma 
“porcaria e safadeza”, questionando quando será rompido este ciclo vicioso de má 
administração e que todos os Vereadores criticam e reclamam. Falou que o Prefeito Rafael 
e Vice Prefeito Vanderlon não querem ouvir os Vereadores porque são dois arrogantes e 
prepotentes, que falam que ganham quantas vezes quiserem, portanto, conclamou para que 
façam o mínimo nesta cidade e para o seu povo alegre e festeiro, enfatizando que meia 
dúzia de pessoas querem fechar as escolas rurais, portanto, não fazem nada e quando 
fazem é só besteira. Por fim enfatizou a necessidade de esquecer nomes e lutar por ideias, 

independente do autor. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA iniciou parabenizando o 
Cb PM André Candelária, pelo trabalho que desenvolve junto ao PROERD – Programa 
Educacional de Resistência às Drogas, que ajuda a construir o caráter da criança, 
adolescente e jovem, e preserva a família, estendendo seu reconhecimento a todos os 
envolvidos para sua realização neste município.  Em seguida, comentou que foi publicado, 
no Jornal “O Diário de Mogi”, que a USP – Universidade de São Paulo, desenvolverá um 
projeto gratuito de turismo para o município de Mogi das Cruzes. Diante do fato, sugeriu que 
o Prefeito Rafael solicite ao Prefeito de Mogi das Cruzes o contato com aquela universidade, 
a fim de conseguir o mesmo atendimento, objetivando desenvolver um projeto voltado ao 
crescimento e desenvolvimento econômico de Salesópolis, ressaltando que, não 
conseguindo com aquela universidade, que tente junto a outras universidades mais 
próximas desta cidade. Reportando-se às manifestações antecedentes, lembrou que, antes, 
os Vereadores estavam discutindo porque nada se fazia, e agora, discute-se porque se faz 
em um lugar e não em outro, concluindo que isso já é um bom sinal. Explicou que, qualquer 
obra de infraestrutura, inclusive pavimentação de rua, realizada com recurso do Estado, 
exige o cumprimento de uma norma de conduta e tabela de valores, igual para todas as 
cidades, embora a metragem do asfalto não atenda as necessidades de Salesópolis, que 
conta com o trânsito constante de caminhões. Acrescentou ainda que, de acordo com a 
legislação, o convênio assinado deveria ser enviado a esta Casa de Leis e, dirigindo-se ao 
Sr. Presidente, solicitou-lhe pedir tal envio acompanhado das mencionadas normas, estas 
que são aprovadas e fiscalizadas pelo Governo do Estado. Acrescentou ainda,  que uma 
das normas do Governo Federal, com relação à pavimentação, é não atender locais 
desprovidos de rede de água e esgoto, enquanto o Governo Estadual permite, ou seja, não 
segue esta norma bem como dispõe de tabelas diferentes, portanto, informações 
importantes para os Vereadores acompanharem tais obras. Sobre o início da pavimentação 
de ruas desta cidade, o orador lembrou que, na gestão passada, conseguiu recurso para 
uma rua e que foi utilizado em outra, além de outros casos de ruas não atendidas e o 
recurso direcionado para outras, por falta do encaminhamento das documentações. 
Enfatizou que ele também conseguiu alguns recursos, contudo, sabe que outros dependem 
da liberação, de assinatura do Governo do Estado e outras medidas, como é o caso das 
obras de pavimentação e da compra de ambulância ainda pendentes. Com relação às 
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Academias ao Ar Livre, disse que, embora também tenha conseguido recurso, não sabe 
onde serão instaladas, fato que demonstra a falha no diálogo entre Poder Executivo e 
Legislativo. Lembrou que, antigamente, quando se liberava um recurso, o próprio Governo 
do Estado convidava o Deputado responsável pela obra para inaugurá-la, mas, atualmente, 
sequer o Deputado fica sabendo, ou seja, são desprestigiados aqueles que também lutaram 
pela conquista e merecem o reconhecimento. Com relação às estradas rurais, o orador 
lembrou que o município conta com maquinários e caminhões, portanto, enfatizou a 
importância de saber qual o planejamento para atender as estradas rurais, considerando, 
especialmente, a transferência dos alunos da zona rural para as escolas da área central. 
Acrescentou ainda que é de suma importância evitar que, somente com o início do período 
escolar,  se perceba que esta ou aquela estrada não ficou pronta. Disse ainda, que já 
trabalhou, nesta Casa de Leis, com o Vice-Prefeito - Sr. Vanderlon, e ele sabe das 
pendências, portanto, espera seja elaborado referido cronograma de trabalho. Lembrou que, 
no passado, a cidade era dividida em quatro faixas, mas, ainda assim, entende que será 
necessária a elaboração do cronograma para evitar problemas e as crescentes 
reclamações, considerando que Salesópolis é a terceira cidade do Estado, com maior 
extensão de estradas rurais, perdendo apenas para os municípios de Paraibuna e Cunha. 
Por fim, reiterou a importância do encaminhamento dos convênios, cujas obras se iniciarão, 
para esta Casa de Leis, a fim de que os Vereadores discutam os assuntos com 

conhecimento e documentos em mãos, evitando discussão sem conhecimento. O VER. 

MÁRIO BARBOSA PINTO, reportando-se à Área de Saúde, relatou o caso de um senhor 
que tentou atendimento odontológico no Posto de Saúde e teve que esperar, por dois dias, 
das oito horas da manhã até as dezessete horas, e ainda assim não conseguiu. Lamentou 
que ninguém tenha notado aquele senhor, por dois dias inteiros, aguardando atendimento e 
que,  não sendo atendido e ainda com dores, recorreu-se a empréstimo de vizinhos para se 
socorrer de atendimento particular. Relatou ainda, o caso de um munícipe que passou em 
consulta médica e foi orientado a realizar os exames solicitados, com urgência e, diante da 
demora no atendimento público, decidiu realizá-los através de atendimento particular, 
entretanto, ao retornar com os exames, foi informado que novo atendimento seria agendado 
somente para o próximo ano. O orador lamentou o fato e questionou como fica a situação 
de uma pessoa sofrendo dores, pois, muito embora esta tenha decidido levar os exames 
para outro médico, no SUS, em Mogi das Cruzes, há outros que não têm tal iniciativa ou 
recurso. Comentou ainda, um terceiro caso, relativo a uma paciente que estava no Posto de 
Saúde, tentando, pela quarta vez, agendar consulta médica e, conseguindo-a, disse ao  
orador que somente conseguiu devido sua presença no local, naquele momento. O orador 
lamentou tais fatos e enfatizou a necessidade do Sr. Prefeito Municipal ter conhecimento 
para evitá-los, citando outro caso, de uma paciente, com suspeita de câncer na garganta, há 
um mês, esperando o agendamento de consulta médica e, procurando saber o que estava 
acontecendo, o orador foi informado que a funcionária responsável pelo agendamento 
estava de férias e a que lhe atendeu, disse que não mexeria nas coisas da colega de férias. 
Lamentou mais uma vez tais fatos e questionou como fica a situação desses pacientes, e 
ainda questionou como pode um funcionário sair de férias e o serviço que ele realiza parar, 
 em prejuízo da população. Enfatizou tratar-se de casos administrativos que requerem 
medidas urgentes por parte da Secretaria Municipal de Saúde, a qual cabe fiscalizar o setor 
e evitar, inclusive, que vagas para consultas e exames sejam transferidas para outros 
municípios, em prejuízo dos salesopolenses. Prosseguindo e reportando-se à Formatura do 
PROERD, o orador também parabenizou o Cb PM André Candelária, enfatizando que foi a 
primeira formatura realizada no Distrito Nossa Senhora do Remédio e que contou com 
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grande participação familiar. Disse que também foi realizado o mesmo evento na Escola 
Estadual Professora Olga Chakur Farah, reunindo várias escolas da área central, que 
contou com a participação de vários Vereadores. Prosseguindo, o orador comentou que o 
poço de água da antiga escola e atual Zoonose do município secou, há duas semanas, e os 
 cães abrigados estão recebendo água de galão, contudo, já solicitou providências à 
Diretora do Setor de Zoonose, sugerindo-lhe também a solução do problema para o poço 
artesiano existente naquela área. Informou que,  no dia treze, próximo sábado, será 
realizado o Natal Solidário, na Sociedade Esportiva Salesopolense, uma tradicional iniciativa 
do “Dunga do Restaurante”, que aceita colaborações e parcerias.  Ato contínuo, falou que 
alguns funcionários municipais foram fazer curso de capacitação, em Campinas, entretanto, 
embora reconhecendo a importância da capacitação, declarou-se contrário que tais 
oportunidades sejam oferecidas a funcionários comissionados,  que são dispensados com o 
final do mandato do Prefeito Municipal que os contratou, fazendo com que seja necessário o 
preparo de novos funcionários. O orador deixou registrado que o Bairro Fartura conta com 
dois moradores Vereadores, ele e o Nobre Colega Cristian, contudo, o Sr. Prefeito Municipal 
realizou uma reunião no bairro sem comunicá-los, cujas presenças foram cobradas pelos 
moradores, que entenderam como desinteresse para com o próprio bairro e toda cidade. 
Lamentou o fato e ressaltou que os Vereadores são representantes de todos os bairros, 
devem convidá-los para as reuniões e que, como sempre foram, irão no objetivo de 
colaborar na solução dos problemas. Com relação à Estrada da Barra, disse que cobrou sua 
manutenção ao Sr. Prefeito Municipal, quando esteve nesta Casa de Leis e, no dia seguinte, 
o serviço foi realizado,  sendo alvo de elogios e gratidão dos moradores. Declarou entender 
que o Prefeito Municipal tem inúmeros compromissos, mas, seus Secretários e Diretores 
devem elaborar cronograma das necessidades para atender as inúmeras estradas e bairros 
que, há muito, não são atendidos, especialmente, se considerar que consta,  na Lei 
Orgânica deste município, que o serviço nas estradas deve ser realizado semestralmente. 
Por fim, comentou que, nesta data, uma agência bancária de Caraguatatuba foi assaltada e 
explodida, esperando que os bandidos não venham novamente para Salesópolis, evitando 

nova tragédia, portanto, alertou para que a segurança local esteja atenta. O VER. CRISTIAN 

LUIZ CANDELÁRIA disse ao Ver. Mário para não se assustar com a falta de convites, haja 
vista que, no último dia vinte e oito, também foram entregues os Certificados do Curso de 
Atendente Recepção e Porteiro e, questionado sobre a falta de Vereadores no evento, 
respondeu que não recebeu convite. Falou que, quando o Sr. Prefeito Municipal enviar 
projeto para deliberação desta Casa de Leis, onerando o bolso do contribuinte, os 
Vereadores devem analisar bem antes de decidir. Comentou que encaminhou a Indicação 
Nº 175, solicitando aquisição de moto para a autoridade de trânsito do município, cujo 
nomeado é o Sr. Renato de Souza Melo, embora esse ocupe o cargo de Diretor de Obras. 
Lembrou que tanto a moto que ele usa, quanto o uniforme e equipamentos foram adquiridos 
com recursos próprios do Sr. Renato, mas, é importante considerando o alerta do Nobre 
Colega Sérgio, acerca da possibilidade de acidente do trabalho. Registrou que, nesta data, 
recebeu a resposta de que o município não dispõe de recurso para tanto, mas, questionou 
em que foi aplicado o recurso levantado com os dois leilões realizados pelo Poder Executivo 
Municipal. Lembrou que os Fiscais Municipais também não dispõem de moto para 
desempenhar o serviço e a solicitação foi encaminhada via proposição, lamentando a atual 
situação. Comentou que um munícipe lhe apresentou vários problemas no trânsito deste 
município, como operação de decibelímetro para medir o som dos veículos, entre outros, e 
que dependem destes meios para executar o trabalho. Elogiou a Professora Adriana Goor, 
Professora do AEE – Atendimento Educacional Especializado, enfatizando que uma 
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Psiquiatra de Mogi das Cruzes, reconhecendo a progressão de um paciente,  fez questão de 
vir a escola conhecer a professora e elogiá-la pelo trabalho que desenvolve. Lembrando as 
três tomadas que há muito vem solicitando para ligar os computadores da Sala do AEE, 
disse que, passado tanto tempo e não conseguindo o atendimento, embora o custo de cada 
tomada fosse de dois reais, os alunos foram transferidos para outro prédio. Em seguida, 
parabenizou o CB PM André Candelária, Instrutor do PROERD em Salesópolis, Biritiba 
Mirim e Guararema,  e formador de Instrutores dentro da Corporação. Registrou que foram 
cento e quarenta e seis alunos formados no Distrito do Remédio e quatrocentos e setenta e 
cinco da área central, que receberam certificado na Escola estadual Professora Olga Chakur 
Farah. Enfatizou que é uma luta de todos os Vereadores, lembrando que referido policial 
estava trabalhando no policiamento de rua e, somente após solicitação desta Casa de Leis, 
ele retomou as atividades no PROERD, portanto, a Polícia Militar vem fazendo sua parte. 
Enfatizou que este programa alerta sobre o mal que as drogas lícitas e ilícitas causam à 
saúde do usuário e às famílias e lembrou que a parte da escola acabou, mas, a dos pais 
dura para sempre, portanto, alertou aos pais não deixarem a educação dos seus filhos à 
Policia ou escola. Parabenizou a Diretora e Vice-Diretora da EMEF Mestra Henriqueta, bem 
como seus alunos, pela  Exposição de Artes realizada no último sábado, quando seu filho 
Richard também participou. Também parabenizou os Professores Daniel e Daniela, 
respectivamente Diretor e Vice-Diretora da EMEI Professora Maria de Lourdes Gonçalves 
de Toledo, pela formatura realizada na tarde do último sábado, parabenizando os 
professores e funcionários, bem como os Nobres Pares que prestigiaram o evento. Disse 
que o Vice-Prefeito Municipal – Sr. Vanderlon, responsável pelas estradas municipais, 
deveria sair com o orador, em carro próprio, para constatar as péssimas condições das 
estradas rurais, mas, somente sabe fazer politicagem. Por fim, disse que o fechamento das 
escolas rurais trarão problemas aos Vereadores, embora a decisão independa da opinião 

destes e, finalizando, questionou o que está bom neste município. O VER. PAULO 

AROUCA SOBREIRA lembrou que as obras públicas dependem de processo licitatório, 
onde constam definições, valores e ruas que serão atendidas, reiterando que a tabela de 
valores é determinada pelo Governo do Estado. Esclareceu que a licitação visa realizar a 
obra com o menor preço, portanto, cabe aos Fiscais Municipais acompanharem a execução 
e realizarem a medição para liberação das parcelas. Disse que este procedimento é 
adotado há muitos anos, lembrando que, no ano passado, foram agrupados os valores de 
três Emendas Parlamentares para atender apenas uma rua que, no caso, precisava também 
de obras de drenagem. Lembrou que há inúmeros exemplos de obras mal executadas, 
como da “Rua do Sr. Ponteado”, que foi asfaltada na gestão do Prefeito Nêgo e encontra-se 
em péssimas condições por falta de drenagem. Reiterou a necessidade de fiscalizar, 
cabendo aos membros desta Casa de Leis, verificar a obra durante a execução e não 
apontar os problemas e medida do asfalto após concluída, questionando quem define a 
espessura do asfalto. Quanto ao cronograma de manutenção das estradas rurais, disse que, 
desde o primeiro ano de mandato, os Vereadores vêm solicitando-o, lembrando que, 
antigamente, definia-se as prioridades, dividindo a área total do município em quatro partes, 
evitando transtornos com o deslocamento de maquinários em longas distâncias e para 
manter a qualidade das estradas, contudo, lembrou que a chuva dificulta o serviço. 
Ressaltou também a importância de melhoria na Área de Saúde, lembrando que a 
Secretária da pasta precisa contar com um Diretor no Posto de Saúde para acompanhar os 
serviços, a fim de que as pessoas sejam atendidas nesta cidade ou encaminhadas para 
atendimento na região. Por fim, enfatizou a necessidade de melhorar o atendimento na Área 
de Saúde, lembrando que o bom atendimento significa um quarto da solução do problema, 
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pois, garante confiança para que a pessoa acredite na solução do problema. Também 
parabenizou todos os eventos realizados no final de semana, embora não estivesse em 
todos, mas está certo da importância do PROERD para erradicação da droga, bem como os 
professores da Rede Pública de Educação, assim como os demais funcionários públicos 

que se empenharam durante o ano todo, apesar das dificuldades. O VER. EDNEY 

CAMPOS DOS SANTOS parabenizou os organizadores do Chá-Bazar realizado no 
Centro Espírita Humildade, no dia vinte e nove de novembro, onde constatou o sucesso do 
evento desta entidade que tanto contribui no atendimento das pessoas mais necessitadas 
deste município. Também parabenizou o Grupo Musical Allegro, que realiza Serenatas de 
Natal nas ruas, visitando os vários bairros desta cidade, levando alegria através das 
músicas natalinas, cuja dedicação merece reconhecimento desta Casa de Leis. Também 
parabenizou a Exposição de Artes da EMEF Mestra Henriqueta e toda comunidade escolar, 
destacando a participação dos pais dos alunos e, também agradeceu os convites e 
parabenizou os eventos realizados no final de semana que antecedeu esta sessão. 
Agradeceu os Nobres Pares que trouxeram, à tribuna desta Casa de Leis, a discussão 
acerca da pavimentação da Rua Fernando Febeliano da Costa Filho, Bairro Totozinho 
Cardoso, onde ele mora. Em seguida, leu na íntegra Indicação Nº 201/13, que apresentou 
em maio do ano passado, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal dispensar atenção para 
referida via pública. Após a leitura, ressaltou que, em nenhum momento, solicitou a 
utilização de recurso de um ou outro Deputado, apenas solicitou inclusão daquela via no 
cronograma de pavimentação das ruas da cidade. Enfatizou que não usa a tribuna para 
brincadeira, apresenta documento, tanto que sua Indicação foi aprovada pelo plenário deste 
Legislativo. Ato contínuo, disse que, diante da comoção do caso, lembrou que o Vereador 
solicita Emenda Parlamentar para atender o município, tanto que ele mesmo, recentemente, 
solicitou uma para iluminação pública, certo de que há vários pontos escuros a serem 
contemplados, contudo, espera que, além dos pontos que conhece, possa o valor do 
recurso atender os pontos indicados pelos demais Vereadores, em benefício de toda 
população. Ressaltou que mora na Rua Fernando Febeliano da Costa Filho, porém, não 
mora sozinho, e que vários vizinhos lhe cobraram medidas, a fim de melhorar aquela via 
pública e que, após mais de um ano, foi contemplada com recurso da Deputada Vanessa 
Damo, solicitada pela Nobre Colega Sandra, lembrando que é uma Emenda Parlamentar 
para atender infraestrutura do município. Deixou claro a quem lhe perguntou que fez o 
pedido para pavimentação da referida via, porém o recurso utilizado é proveniente de 
Emenda Parlamentar de autoria da Deputada Vanessa Damo. Conforme disse o Nobre 
Colega Paulo, o processo licitatório é vencido pela empresa que oferece o menor preço, 
portanto, se o valor atende uma ou mais ruas com qualidade, quem ganha é a população. 
Comentou ainda que alguns munícipes lhe questionaram acerca das demais ruas do bairro, 
aos quais respondeu que serão contempladas em outro processo licitatório e outro recurso 
será utilizado, lamentando ouvir que referida rua está sendo asfaltada em prejuízo de outra. 
Registrou uma reflexão sobre pessoas do sim e do não, sendo, às primeiras, tudo possível, 
sempre prontas a colaborar, entusiasmadas e bem-humoradas, com as quais se tem prazer 
de conviver, enquanto, às outras, nada é possível, tudo é papo furado, são azedas e não 
têm tempo para nada e, embora nada façam, dizem que cumprem seu dever, que é sempre 
criticar, não colaborar e não fazer. Por fim, declarou-se pessoa do sim para tudo o que 
benéfico à população de Salesópolis. Passando a presidência ao Vice-Presidente, Ver. 

Sérgio dos Santos, o VER. FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA, referindo-se ao 
recapeamento da rua do Bairro Totozinho Cardoso, declarou esperar e confiar que sejam 
iniciadas as obras para atender as várias ruas, principalmente, a necessária operação tapa-
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buracos. Com relação à área de Saúde, disse acreditar que, enquanto não mudar a forma 
do pessoal trabalhar, não avançará, pois, sempre questiona e nada melhora. Disse que, 
devido ao seu conhecimento em outros municípios, tem conseguido ajudar as pessoas que 
lhe procuram, mas, se dependesse de apoio, “por ser da base do governo”, nada 
conseguiria. Também elogiou as formaturas do PROERD, nas quais esteve presente, 
constatando a felicidade dos diretores, professores, alunos e seus familiares. Parabenizou o 
Cb PM André Candelária que orientou as crianças e adolescentes a seguirem o caminho 
correto e os riscos do caminho das drogas. Lembrou que foi convidado a se manifestar, 
mas, preferiu ceder a vez ao Nobre Colega Cristian, ex-Policial e conhecedor das 
dificuldades deste trabalho. Também enalteceu e parabenizou a Exposição de Artes 
realizada na EMEF Mestra Henriqueta, enfatizando a importância do reconhecimento desta 
Casa de Leis, Reportando-se à Formatura da EMEI Professora Maria de Lourdes Gonçalves 
de Toledo, disse que foi um evento simples, parabenizando o diretor, vice-diretor, 
professores e alunos que, a partir do próximo ano, irão para o primeiro ano. Comentou que 
notou a grande quantidade de terrenos abandonados no Bairro Fartura, solicitando ao Sr. 
Prefeito Municipal que notifique os proprietários para efetuar a limpeza, porque o mato está 
invadindo as ruas. Sobre limpeza, também citou que, passados dois verões, ainda não 
limparam a piscina do Centro Esportivo Municipal para disponibilizá-la aos munícipes, 
esperando que isto seja possível para o verão de 2015. Aproveitou ainda para lembrar que 
as luminárias da quadra esportiva também estão queimadas, enfatizando que são medidas 
simples para problemas pequenos que os Vereadores são cobrados diariamente, cabendo 
ao Secretário Municipal de Esportes, viabilizar a solução. Comentou que também é cobrado, 
diariamente, acerca da situação da “Avenida Nova”, sugerindo que, ou a mantenha limpa e 
com os brinquedos em condições de uso, ou  a libere para o trânsito. Lembrou que o 
Prefeito Rafael disse, nesta Casa de Leis, que realizará uma obra bonita local, contudo, 
enquanto não a inicia, que a arrume e deixe em condições de uso, especialmente nesse 
período de férias escolar, que se inicia na próxima semana. Registrou que foi recém 
cobrado pelo munícipe Roberci, irmão da Diretora desta Casa de Leis – Sra. Arlete, 
contudo, respondeu-lhe que tem cobrado medidas do Sr. Prefeito Municipal, reiterando 
sentir-se envergonhado em levar seus próprios filhos ao local, diante de tantas cobranças 
que recebe. Enfatizou que bastam medidas simples para manter o local em segurança e em 
condições de uso, lembrando que, se o Prefeito Rafael atendesse parte das Indicações 
encaminhadas pelos Vereadores, a cidade estaria melhor. Convidou os Nobres Pares a 
visitarem a Praça da Matriz, Praça do Bairro Totozinho Cardoso, Avenida Nova, Rodoviária 
Municipal (atual DETRAN), proximidades do Mercado Municipal (Centro Cultural Dita 
Parente), onde todos poderão constatar que as luminárias estão queimadas, impedindo até 
mesmo de apreciar o enfeite de Natal. Disse que não está cobrando decoração igual ao da 
cidade vizinha, mas, espera que sejam substituídas as luminárias, arrumando o que precisa, 
ressaltando que os Vereadores não estão nesta Casa de Leis pelo dinheiro, mas, pelo bem 
da cidade. Comentou a apresentação de uma banda e o trabalho do Nobre Colega Mário, 
vestido de Papai Noel, no último fim de semana, na Praça da Matriz, ressaltando que são 
eventos simples que geram comentários favoráveis do povo, embora outros comentem 
negativamente.  Por fim, disse que todos devem saber que é certo o fechamento das 
escolas rurais, embora alguns pais pretendem entrar com mandato de segurança judicial, 
porém, disse que, quando lhe procuram, já sugere questionar o Setor de Obras e o Vice-
Prefeito Municipal, e enfatizou que a população cobrará, dos Vereadores, a qualidade das 
estradas. Retomando a Presidência, não havendo mais oradores inscritos  e nada mais 
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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 08 de Dezembro de 2014. 
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