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              ATA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 04 de Março de 2013 - 1º Período da 16ª Legislatura. Aos 

quatro dias do mês de Março do ano dois mil e treze, no edifício sede deste Poder 

Legislativo, realizou-se a Quarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis sob 

a presidência do Vereador Francisco Marcelo de Moraes Corrêa e secretariada pelo Edi l 

Edney Campos dos Santos – 1º Secretário.  Às dezenove horas,  horário regimental, o Sr. 1º 

Secretário procedeu a verificação da presença,  constatando a ausência do Ver. Paulo 

Arouca Sobreira – 2º Secretário, e 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. Sérgio dos 

Santos requereu a dispensa da leitura, requerimento este que, submetido ao Plenário, foi 

aprovado por unanimidade dos presentes, ou seja, dez votos, dada a ausência do Ver. 

Paulo Arouca Sobreira.  Ato contínuo, o Sr. Presidente submeteu a ata à discussão e 

votação, sendo a mesma também aprovada por unanimidade dos presentes, sem preceder 

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

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

REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  033 – Informar acerca do 

processo de regularização dos imóveis da Vila Ademar, Bairro Bragança que, 

consequentemente, viabilizará a implantação de rede coletora de esgoto e ligação de água 

e energia elétrica individual, do Ver. Paulo Roberto de Faria;  034 – Tomar as providências 

necessárias à reativação das linhas telefônicas das escolas municipais e também do acesso 

à internet, da Verª. Sandra Regina de Assis; e 035/13 – Informar em que situação se 

encontram as negociações e medidas para implantação de um Pátio Municipal para guarda 

de veículos apreendidos e abandonados, do Ver. Mário Barbosa Pinto – desps.:  

Aprovados, encaminhe-se;  INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  073 – 

Tomar providências visando o patrolamento e nivelamento na Travessa Adhemar da Silva, 

Bairro Bragança, aproveitando para estender tal benfeitoria às demais estradas do bairro;  

074 – Providenciar a poda da árvore na praça, entre a Avenida Victor Wuo e a Rua Alferes 

José Luiz de Carvalho, ambas do Ver. Cristian Luiz Candelária;  075 – Providenciar as 

medidas que se fizerem necessárias à recolocação do banco e de uma lixeira no ponto de 

táxi existente ao lado do Banco Bradesco, da Verª. Sandra Regina de Assis; 076 – Tomar 

providências visando a colocação de algum tipo de redutor de velocidade, na altura do Nº 

843 da Rua XV de Novembro, em frente à Farmácia FARMACONDE;  077 – Determinar à 

Secretaria Municipal de Obras, adotar as providências para o fechamento do buraco 

localizado em frente ao Nº 341 da Rua São Sebastião, Bairro Fartura;  078 – Providenciar a 

recolocação da placa de regulamentação “PROIBIDO ESTACIONAR” na Rua José Cursino 

dos Santos, todas do Ver. Cristian Luiz Candelária;  079 – Notificar a Empresa Bandeirante 

Energias do Brasil, para que adote as medidas necessárias com relação à sua propriedade, 

localizada na esquina da Rua XV de Novembro com a Avenida Victor Wuo, há muito, 

totalmente abandonada, do Ver. Mário Barbosa Pinto;  080 – Viabilizar junto ao Comando 

da Polícia Militar, o reforço do patrulhamento e rondas mais frequentes, principalmente, no 

período noturno, na região do Distrito Nossa Senhora do Remédio e Vila Bragança;  081 – 

Viabilizar junto ao setor competente, as providências necessárias à adequação ou criação 

de nova linha de transporte escolar, no período da tarde, com a finalidade de atender 

alunos da EE Professor Olga Chakur Farah e EMEF Mestra Henriqueta, partindo do final da 

Rua Benedita da Fonseca de Camargo (Rua do Clube SACI) até as referidas unidades de 

ensino;  e 082/13 – Viabilizar junto ao setor competente, as providências necessárias à 
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poda ou extração de vegetação, localizada no acesso da Rua Nossa Senhora da Ajuda – 

Bairro da Capela Nova, para a Rodovia Alfredo Rolim de Moura, todas do Ver. Edney 

Campos dos Santos e outros – desps.: Encaminhe-se, Plenário ciente; OFÍCIO Nº 01/2013 

dos moradores do Jardim Nídia, informando ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, que 

tem um grande número de pernilongos invadindo as casas do bairro, trazendo grandes 

perturbações, e solicitando tomar providências para eliminação do foco de criação, evitando 

que, no dia de amanhã, seja de mosquitos da dengue – desp.: À Comissão de Recursos 

Naturais e Meio Ambiente; CARTA do cidadão João Marcos de Miranda denunciando o 

excesso de barulho, proveniente de som acústico ao vivo, com uso de baterias, guitarra, 

microfones e cantorias da Casa Noturna CLÃ BAR, localizada na Praça Padre João 

Menendes Nº 26, bem como a inexistência de porta de emergência e solicitando cópias de 

documentos, tais como alvará de funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal,  da 

vistoria do Corpo de Bombeiros, Alvará da Vigilância Sanitária e recolhimento sobre direitos 

autorais para impetrar com ação judicial contra a Prefeitura Municipal – desp.: Encaminhe-

se à Prefeitura Municipal; COMUNICADOS sobre a liberação de recursos financeiros: do 

Ministério da Saúde  –  no valor de R$ 11.362,33 para o Pagamento de Piso Fixo de 

Vigilância e Promoção de Saúde – PFVPS – competência Janeiro/13; no valor de R$ 

20.875,00 para o Pagamento de Serviços de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 192 – 

competência Janeiro/2013 – desps.: Arquive-se, Plenário ciente.  Terminada a leitura, o Sr. 

Presidente concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos.  O VER. BENEDITO LÉLIS 

RENÓ declarou seu apoio às proposições apresentadas, destacando o Requerimento Nº 33 

do Nobre Colega Paulo Roberto e Requerimento Nº 34 da Nobre Colega Sandra, dizendo 

que, neste último caso, o corte das linhas telefônicas é um fato vergonhoso, porque são 

fundamentais assim como água e energia elétrica, especialmente, se considerar que se 

gasta muito mais com combustível do que com telefone. Quanto às proposições relativas ao 

trânsito e implantação de lombada, enfatizou a necessidade de elaborar um projeto de 

trânsito para a cidade toda, haja vista que, atualmente, não há mais vagas para 

estacionamento na área central, prejudicando até mesmo o acesso dos turistas aos pontos 

turísticos e comerciais. Sugeriu a elaboração de lei determinando prazo para os 

estabelecimentos bancários providenciarem estacionamentos aos seus clientes, lembrando 

que o Código de Obras dispõe que, qualquer construção de comércio, deve contar com 

espaço para estacionamento. Lamentou também que o Poder Público não pense em espaço 

para estacionamento diante do desenvolvimento desta cidade-estância, haja vista o prédio 

que vem sendo reformado, no centro da cidade, para instalação de um grande banco, cujos 

próprios funcionários já têm seus carros e os clientes ficam sem espaço para seus carros. 

Acrescentou ainda que a Prefeitura Municipal está alugando vários prédios, deveria alugar 

um pátio para estacionamento, ao menos, de veículos dos funcionários do Fórum, Câmara e 

Prefeitura Municipal, deixando assim espaços vagos aos turistas. Enfatizou que o projeto de 

trânsito ora proposto substituirá os pedidos de placas e lombadas, contudo, deve-se 

considerar também a necessidade de diminuir os veículos da cidade nas ruas para atender 

bem os turistas. Declarou seu apoio à Indicação Nº 80 do Nobre Colega Edney,  lembrando 

que, esses dias, foi explodida uma bomba no banco do Distrito do Remédio e, considerando 

que a gestão anterior conseguiu recurso para instalação de câmeras de monitoramento na 

cidade, espera que a gestão atual utilize esse recurso sabiamente, não se esquecendo de 

monitorar os acessos àquele povoado. Reportando-se ao Ofício Nº 01/2013 dos moradores 

do Jardim Nídia, dirigiu-se ao Sr. Presidente requerendo informá-los de que a Nobre Colega 
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Sandra já apresentou proposição acerca do assunto, cabendo agora ao Sr. Prefeito 

Municipal adotar as providências e, com isso, valorizar o trabalho dos membros deste 

Legislativo. Quanto à CARTA do cidadão João Marcos de Miranda, declarou-se comovido, 

contudo, trata-se de uma praça de lazer que se transformou em praça de eventos. Lembrou 

que, quando da construção do palco, nenhum morador questionou, portanto, é importante 

fazer um movimento para eliminar o trânsito na praça.  A VERª. SANDRA REGINA DE 

ASSIS justificou oralmente seu Requerimento Nº 34 enfatizando que, embora conheça as 

dificuldades financeiras da Prefeitura Municipal e o esforço e preocupação do Prefeito 

Rafael, pois, falou com ele sobre o assunto nesta data, não há como uma escola funcionar 

sem telefone, tal como não o é sem água e energia elétrica. Acrescentou ainda a 

importância da internet nas atividades realizadas via sistema para captação de recursos,  

correndo risco de perdê-los se não há acesso. Concluiu enfatizando que apresentou esta 

proposição à pedido da população, especialmente, de pais de alunos e, muito embora tenha 

trabalhado junto com o Prefeito Rafael e confie nele, atua representando o povo. Por fim, 

justificou também sua Indicação Nº 75, lembrando que o banco ora solicitado está guardado 

no Setor de Obras, bastando a instalação e assim, dispensa custos adicionais, mas, 

enfatizou que a lixeira solicitada é necessária para esta cidade turística. O VER. PAULO 

ROBERTO DE FARIA justificando oralmente seu Requerimento Nº 33,  disse que o Sr. 

Prefeito Municipal conhece o caso, pois estiveram juntos em cada uma das ruas da citada 

vila. Acrescentou que os moradores contam com água e luz, contudo, algumas casas 

recebem tais serviços públicos emprestados dos vizinhos. Quanto ao esgoto que corre à 

céu aberto, foi informado pelo Prefeito Rafael que a Sabesp tem feito levantamentos 

preliminares, mas, mesmo assim, espera que o processo seja agilizado para garantir melhor 

condição de vida àqueles moradores. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA iniciou 

reportando-se aos problemas do trânsito, lembrando que para minimizá-los há os recursos 

do radar eletrônico, além de um recurso no valor de duzentos e oitenta mil reais para aplicar 

em sinalização ecológica, precisando apenas que a Administração Municipal estude a 

melhor forma de aplicação, incluindo os bairros centrais. Justificando oralmente as 

proposições que apresentou juntamente com os Nobres Pares Edney e Paulo Roberto, 

iniciou reportando-se à Indicação Nº 80, enfatizando que, na Sessão Solene Comemorativa 

ao Aniversário desta cidade, o Comandante Regional da Polícia Militar falou que as 

câmeras de monitoramento que também serão colocadas nos acessos do Distrito dos 

Remédios e em frente às unidades escolares. Disse que, apesar das dificuldades e dos 

crescentes problemas, acredita que as coisas estão tomando rumo. Concordou com a Nobre 

Colega Sandra, quando cobrou a reativação dos telefones e acesso à internet à Área de 

Educação, pois, referida pasta recebe recursos do FUNDEB, sendo que quarenta por cento 

pode ser gasto com reforma e outros, além dos vinte e cinco por cento do orçamento do 

município que deve ser aplicado nestes e em outros casos. Comentou que, embora 

sabendo que não é permitido,  solicitou ao seu próprio filho levar o seu aparelho celular à 

escola, ligando-o apenas no horário de intervalo, a fim de ter ao menos este meio de 

comunicação, já que os telefones da escola estão bloqueados. Quanto à manifestação do 

Nobre Colega Paulo Roberto, o orador disse que os problemas da Vila Adhemar não são 

diferentes dos demais loteamentos irregulares desta cidade, como o do Bairro Fartura, José 

Cândido e Totozinho Cardoso. Lembrou que o Sr. João – Presidente da Associação do 

Bairro Bragança, lhe apresentou um documento sobre o problema e, na oportunidade, 

contatou o DUSM, fez levantamento e constatou que a pessoa que loteou a área tentou 
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ajudar na legalização mas, até o momento, continua pendente, sendo um dos assuntos a 

serem discutidos na reunião agendada com a Secretaria de Meio Ambiente. Lembrou que 

os loteamentos irregulares vêm sendo alvos de luta constante por esta Casa de Leis, nesta 

data especificamente é a Vila Adhemar, mas há que se resolverem todos os casos, tanto 

que já foi cobrado o apoio do Deputado Estadual Dr. Gondim, quem sugeriu buscar apoio 

dos demais Deputados da região para conseguir a aprovação da Lei Específica. Por fim, 

dirigiu-se ao Sr. Presidente, solicitando-lhe convidar o Prefeito Rafael para vir a esta Casa 

de Leis, prestar contas dos primeiros três meses desta gestão, o que encontrou, como está 

e qual será o programa para alavancar este município. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO 

justificou oralmente seu Requerimento Nº 35, lembrando que em 2006 e 2007 foram tirados 

os carros que ficavam parados em frente à Delegacia de Polícia Civil e levados para a Rua 

Santa Rita,  nas proximidades do Setor de Obras, onde se transformaram em sucatas e, 

desde então, vêm causando transtornos aos moradores dos arredores, assim como estão os 

outros carros estacionados, há muito, em frente à Delegacia local. Em seguida, justificou 

sua Indicação Nº 79, lembrando que, há muito, está abandonada e virou um lixão na 

entrada da cidade. Lembrou que a Empresa Bandeirante Energias do Brasil utiliza um 

espaço público, no prédio da antiga Rodoviária Municipal,  para o seu Posto de 

Atendimento ao Consumidor, questionando porque não reforma seu próprio imóvel e o 

utiliza para este fim. Também lembrou que aquele prédio já foi agência da mesma empresa 

e, desde a privatização, o local está abandonado, tornando-se alvo de reclamações nos 

últimos quatro anos. Sugeriu à Prefeitura Municipal desapropriar referido imóvel e utilizá-lo 

para algum setor do município, ressaltando que os proprietários da Padaria vizinha,  

investiu alto recurso na reforma do seu prédio para atender exigência sanitária, entretanto, 

aquele prédio vizinho é criadouro de todo tipo de bicho, cabendo medidas da Vigilância 

Sanitária também. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA iniciou reportando-se aos 

problemas do trânsito nesta cidade, concordando que o recurso do radar eletrônico deve 

ser utilizado para pagar o pró-labore aos Policiais Militares, incentivando-os a prestar o 

serviço em benefício do trânsito. Dirigindo-se ao Nobre Par Lélis, disse que o município 

conta com pessoas competentes, mas também há de outras cidades, todos querendo 

auxiliar no trânsito local, como por exemplo, o Sargento PM Martins, presente na sessão 

que,  certamente, não medirá esforços para atuar no setor. Esclareceu ainda que o recurso 

do radar eletrônico também deve ser utilizado para aquisição de placas de sinalização nesta 

estância turística, onde diversas ruas não contam com emplacamento, contudo, é 

necessário um funcionário que, contando com o apoio de diversas pessoas, como dele 

próprio, poderá implantar melhorias. Falou que esteve com o Tenente Cel. PM Lúcio 

Massaro – Comandante Regional e o Cap. PM Amaral, e ambos demonstraram-se 

preocupados e dispostos a colaborar na melhoria do trânsito que também afeta a segurança 

pública. Com relação ao pátio para abrigar carros apreendidos e ora abandonados, o orador 

disse que questionou o Sr. Prefeito Municipal acerca de uma possível terceirização e, 

sabendo que foram realizados dois processos licitatórios, sem sucesso, diante desta 

situação, disse que poderá firmar um contrato à título emergencial ou nova licitação, o que 

demonstra o empenho do Poder Executivo na solução deste problema. Por fim, apoiou a 

manifestação dos Nobres Colegas Paulo Roberto e Claudinei acerca dos problemas da Vila 

Adhemar e de outros loteamentos irregulares, uma das pautas da reunião que se realizará, 

nesta semana, com a Secretaria do Meio Ambiente, acrescentando que também fez uma 

Indicação solicitando patrolamento e nivelamento das ruas da mesma vila. O VER. EDNEY 
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CAMPOS DOS SANTOS iniciou justificando a Indicação Nº 80, que apresentou com os 

Nobres Pares Claudinei e Paulo Roberto, acrescentando que, por duas vezes consecutivas, 

em menos de quinze dias, aconteceram novos roubos de cabos telefônicos, deixando a 

população sem comunicação e ainda prejudicando o sistema de produção e distribuição de 

água, que é operada através de linha telefônica, fato que já ocorreu anteriormente, 

causando grandes transtornos até a retomada a produção. Também justificou a Indicação 

Nº 81, dizendo que muitas crianças estão caminhando mais de dois quilômetros por dia, sob 

sol e chuva, para ir e voltar da escola. Por fim, referiu-se à Indicação Nº 82, esclarecendo 

que a apresentou porque os veículos e pedestres, ao acessar a citada rodovia, têm a visão 

prejudicada pela altura da vegetação. Não havendo mais oradores inscritos,  nem pauta a 

ser tratada na presente Ordem do Dia, o Sr. Presidente passou para a EXPLICAÇÃO 

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

VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ comentou que, pela manhã, contou seis cães na porta da 

Prefeitura Municipal, notando outro grupo na esquina,  e ainda outros na Avenida Professor 

Adhemar Bolina, enfatizando então a necessidade de tomar providências e, lembrando-se 

da frase “ou acabamos com a saúva ou ela acabará conosco”, disse que se não acabar com 

os cães eles acabarão com a cidade. Esclareceu que não sugeriu o extermínio, mas, a 

castração dos animais, questionando o que está fazendo a Vigilância Sanitária para 

solucionar tal problema, que pode provocar uma epidemia, como por exemplo, da raiva. 

Enfatizou a necessidade de solucionar este problema, lembrando que, em Mogi das Cruzes, 

uma Vereadora foi eleita e a mais votada, com a plataforma em defesa dos cachorros. Disse 

que, na condição de Vereador de oposição, critica, mas, também apresenta sugestões e até 

soluções, portanto, quando acontecer fatos graves, não poderão dizer que os Vereadores 

não alertaram. Ressaltou que esta Casa de Leis tem duas Vereadoras e três funcionárias, 

portanto, não pode deixar de fazer algum tipo de comemoração no Dia Internacional de 

Mulher, ainda que seja simples. Reportando-se ao convite do Deputado Estadual – Dr. 

Gondim, para uma galinhada que aconteceu, em prol da Festa de São José, agradeceu a 

sua constante presença nesta cidade e o atendimento aos seus pedidos, embora sejam de 

partidos diferentes. Com relação a Carta de um cidadão, lida na fase do Expediente, 

expondo a falta de alvará de funcionamento para os estabelecimentos comerciais, o orador 

disse que, na próxima sessão, apresentará documento expondo a importância de também 

expedir alvará para os prédios públicos, pois, há muitos, sem condições. Citou como 

exemplo esta Casa de Leis, que disse ver apenas uma porta, com todos suando, sem ar 

condicionado ou janela para ventilação, tal qual as unidades escolares, Fórum, Posto de 

Saúde, Santa Casa e outros, porque a lei é para todos, cabendo à Prefeitura Municipal 

fiscalizar. Finalizando, citando o prédio abandonado da Empresa Bandeirante Energias do 

Brasil, disse tratar-se de prédio histórico que deve ser restaurado, assim como outros que 

comentará em outra oportunidade. O SR. PRESIDENTE informou que está tentando fazer 

algumas adequações no prédio desta Casa de Leis, entretanto, enfrenta dificuldades em 

conseguir um bom pedreiro, com empresa aberta, para apresentar Nota Fiscal do serviço 

prestado. Solicitou aos presentes que, conhecendo pedreiro, com empresa aberta, oriente-o 

a procurar este Legislativo, que está necessitando consertar vazamento, instalar ar 

condicionado, pintura e reformar o telhado. Novamente, o VER. BENEDITO LÉLIS RENO 

dirigiu-se ao Sr. Presidente sugerindo-lhe dar um prazo para que os profissionais do setor 

possam abrir suas empresas e assim participar de uma concorrência justa. O SR. 

PRESIDENTE esclareceu ao Vereador que, desde o começo deste ano, vem procurando 
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profissionais disponíveis e em condições legais (com empresa registrada) para realizar os 

serviços necessários. Prosseguindo com a ordem de inscrição, concedeu a palavra ao VER. 

SÉRGIO DOS SANTOS que, reportando-se à reposição salarial dos funcionários públicos 

municipais, disse que, até o momento, nenhum documento foi enviado a este Legislativo e, 

se não receber até o final deste mês, encaminhará o caso ao Ministério Público, porque a 

Lei Orgânica determina e é para ser cumprida, por isso, entende que o Prefeito Rafael deve 

se virar para cumprir sua divulgada proposta de cuidar bem dos funcionários. Falou que já 

enviou documento ao Sr. Prefeito Municipal, solicitando o envio de documentos acerca de 

todos os contratos em vigor, possibilitando a fiscalização dos Vereadores. Informou que 

denunciou a obra realizada em frente à EE Professora Olga Chakur Farah e já viu que já 

iniciaram os consertos, entretanto, os problemas apresentados na obra da Avenida Prefeito 

Pedro Rodrigues de Camargo Neto (Avenida II) ainda estão pendentes, contudo, é dinheiro 

do povo e, não sendo reparados os problemas, no prazo de quinze dias, também enviará o 

caso ao Ministério Público. Sugeriu ao Sr. Prefeito que, se as mesmas empresas 

apresentarem novas propostas, ponha seus representantes para correr, medida que se 

justificará pelo péssimo trabalho que realizaram, pois continuará fiscalizando,  cumprindo 

assim sua função de Vereador nas obras públicas do governo federal, estadual ou 

municipal. Referindo-se à manifestação do orador que o antecedeu, disse que se exigir 

alvará para os prédios públicos, a Prefeitura Municipal será fechada, pois, esteve no prédio 

da Administração e presenciou a queda de uma luminária que, por pouco, não atingiu uma 

funcionária, comprovando a necessidade de reforma e até mesmo de alugar outros prédios, 

pois, do jeito que está não pode continuar. Reiterou a necessidade de reformar a ponte do 

Bairro José Cândido, ainda que seja necessário um convênio com a Petrobrás e, ato 

contínuo, lembrou que já solicitou ao Sr. Prefeito Municipal, determinar ao Setor de Meio 

Ambiente as medidas necessárias com relação às árvores, cujas raízes estão estourando as 

calçadas da cidade, à exemplo da esquina das Ruas XV de Novembro e Expedicionário 

Abílio dos Passos. Falou que recebeu denúncia e fiscalizará também a obra da calçada que 

está estourando em frente ao comércio do Anderson Serralheiro que reclamou, acreditando 

que isso está ocorrendo porque usaram mais areia do que cimento na massa, cujas fotos 

apresentará na próxima sessão, esperando sejam tomadas providências, porque é 

desperdício de dinheiro do povo que os Vereadores se comprometeram a defender. O VER. 

CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA disse que a manifestação do último orador vem de 

encontro aos trabalhos que a COSPES – Comissão de Obras, Serviço Público, Educação e 

Saúde, rascunhou e deixou para digitação com as funcionárias,  nesta data. Citou como 

exemplo um documento que solicita ao Chefe do Poder Executivo, informar se as empresas 

responsáveis pelas obras que apresentam problema, foram notificadas, pois, há lei 

dispondo que, no prazo de dois anos, deve reparar os problemas apresentados. Informou 

que esta mesma comissão solicitou várias informações da Secretaria Municipal de 

Educação, como número de alunos, de escolas rurais e urbanas em funcionamento, uso do 

transporte escolar e os funcionários da sede desta secretaria, a fim de propor melhorias. 

Acrescentou que também já preparou documento para oficializar a Comissão Parlamentar, 

composta pelos Deputados Estaduais Estevão Galvão, Dr. Gondim e André do Prado 

objetivando a aprovação da Lei Específica, atualmente formatada por uma empresa 

contratada pelo Comitê de Bacias, contudo, o Estado vem se empenhando para não dar 

quórum suficiente à aprovação, sendo necessário cobrar a presença dos votantes e 

aprovação desta lei que favorecerá um grande avanço e garantirá melhor qualidade de vida 
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à população. Lembrou ainda que Salesópolis cresceu, aumentou a população e ainda está 

subordinada ao município de Santa Branca, sendo necessário todo empenho para 

conseguir apoio da Assembléia Legislativa do Estado. Com relação à Área de Saúde, 

esclareceu que a Santa Casa é uma obra dos Vicentinos com quem é firmado o convênio da 

Prefeitura Municipal para repasse de verba necessária à manutenção do Pronto Socorro. 

Falou que, na calada de uma noite da gestão anterior, aconteceu uma reunião em que se 

criou uma nova associação com o título de “Santa Casa” e, dentre os membros, estão o ex-

Prefeito (Antonio Adilson de Morais) e ex-Vice-Prefeito (Dr. Gilberto Lozano), entre outras 

pessoas ligadas àquela administração, mas, neste ano, venceu o convênio que vigorava 

entre a Prefeitura Municipal e a Santa Casa. Questionou como a Prefeitura Municipal 

continuará a repassar o recurso se referida associação ainda não atende o requisito legal 

relativo ao tempo de fundação para receber recurso do Poder Público. Em contrapartida, se 

fechar a Santa Casa, disse que o município perderá recursos diversos atualmente 

repassados e, em consequência, o maior prejudicado será o povo salesopolense. 

Prosseguindo, explicou que, transformando a Santa Casa em Hospital, o município perderá 

algumas supostas regalias, portanto, acredita que será necessário não apenas uma 

auditoria, conforme já foi proposto, mas, uma intervenção. Lembrou, contudo, que os 

Jornais Mogi News e Diário do Alto Tietê publicaram, no último dia três de março, que a 

dívida da Santa Casa é de dois milhões e meio, embora acredite ser maior, e questionou 

quem será responsabilizado por tal dívida, os então Provedores ou a entidade São Vicente 

de Paulo que passou a administração para a entidade recém-formada, sem dar 

conhecimento do fato à Prefeitura Municipal, com a qual tinha um convênio em vigor. 

Enfatizou a situação crítica em que se encontram os munícipes, mas também os 

funcionários da Santa Casa que não sabem a quem estão subordinados e será o 

responsável pelo pagamento de suas possíveis verbas rescisórias. Lembrou que houve uma 

reunião, nesta Casa de Leis, em que o Sr. Prefeito informou a existência da citada 

associação, portanto, acredita que tudo isso deve ser divulgado à população, inclusive, 

como a Prefeitura Municipal fará para repassar o recurso, ainda que à título emergencial e, 

paralelamente, discutir sobre a dívida. Falou que solicitou reunião com a Provedoria e 

representantes da entidade recém-fundada e do Conselho Municipal de Saúde, a fim de 

discutir e resolver os problemas que, pelo passar dos anos, se acumularam, necessitando 

colocar a “casa em ordem”. Informou que também está solicitando aos deputados da região, 

empenharem-se na busca de recursos do Programa Pró-Santa Casa, já recebido pelas 

Prefeituras de Mogi das Cruzes e Suzano. Ainda sobre a Área de Saúde, disse que quem 

passou próximo ao Posto de Saúde da área central viu a enorme fila para agendamento e, 

embora respeite o atual Prefeito, considerou absurda aquela organização, pois,  demonstra 

que há pessoas erradas no lugar errado. Esclareceu, segundo divulgaram, agendariam 

consulta para todos, mas, agendaram apenas para vinte pacientes, portanto, não entende 

se é má vontade, política barata, desorganização ou falta de preparo, mas, o cidadão não 

podem pagar por isso, pois, trata-se de saúde. Reconheceu haver outros problemas no 

município, como a necessidade de manutenção das estradas rurais, conserto dos 

maquinários da frota municipal, entre outros que a Administração Municipal tem que 

planejar e cumprir. Quanto aos funcionários que não estão nos seus postos de trabalho, 

sugeriu que eles se retirem, porque é inadmissível tratar mal a população, neste início de 

mandato, como relatou acima. Agradeceu agendamento da reunião com a EMTU, que 

aconteceria no dia seguinte a esta sessão, na sede da empresa, em São Paulo, registrando 
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que entregará ofício e discutirá as propostas de horários, superlotação e os problemas 

relativos à falta de respeito para com os usuários. Por fim, reportou-se às manifestações 

acerca do prédio abandonado da Empresa Bandeirante Energias do Brasil, lembrando que, 

em reuniões realizadas no ano anterior, foi registrado que ele é de propriedade da Light e, 

se o município conta com a Usina da Light, que usufrui do turismo do município, deve-se 

cobrar deles a manutenção do citado prédio.  O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA disse 

que, assim como em sessões anteriores, comentou sobre o tráfico de entorpecentes,  nesta 

data, gostaria de registrar e parabenizar o jovem Alisson Adriano dos Santos Cunha, 

morador do Bairro Fartura, filho da Rosana e neto do “Picapau”, conhecido naquele bairro, 

que conseguiu uma boa nota no ENEM e conquistou Bolsa Integral, através do PROUNI,  

para matricular-se em Curso Superior, servindo de bom exemplo para todos adolescentes 

do município e do bairro. Enfatizou que isto mostra que, no Bairro Fartura deste município, 

há pessoas que merecem o reconhecimento de todos, especialmente o seu, que é Vereador 

e morador do citado bairro, que é muito criticado. Reportando-se à Área de Agricultura e 

Pecuária, comentou as muitas reclamações que vem recebendo, de que o Dr. Eduardo – 

Veterinário concursado, não poderá mais vacinar o gado, exigência legal aos criadores. 

Lamentou o fato, por saber que, para tal vacinação é necessário que o Veterinário seja 

credenciado, portanto, não entende se a medida foi causada por falta de vontade de 

trabalhar ou por outro motivo, pois procurou saber, constatando que um culpa o outro. 

Lembrou que uma das suas bandeiras de campanha política foi o apoio ao pequeno 

produtor, inclusive propondo um convênio com o EDA – Escritório de Defesa Agropecuária, 

de Mogi das Cruzes, para designar um funcionário a atender os produtores, mas, ao invés 

de melhorar, está piorando. Reconheceu que a Diretora da Zoonose, superior imediata do 

Veterinário citado, tem outras preocupações, seja combater os pombos e morcegos, ou 

cuidar dos cães soltos pelas ruas, mas, se não podem vacinar os animais e também não 

estão cuidando dos cães, questionou o que está fazendo. Disse que tem amor à sua cidade 

e não entende porque os ocupantes dos cargos comissionados não querem melhorias, pois, 

se acabar a cidade ela se reconstrói, mas, se acabar a área rural e os pecuaristas, a cidade 

não sobrevive, pois tudo provém da área rural.  Registrou um apelo ao Sr. Prefeito 

Municipal, permitindo a retomada da vacinação do rebanho contra a brucelose, ainda que 

seja necessário dobrar o horário de funcionários, pois,  se não for atendido, oficiará o fato. 

Relatou que, no último dia primeiro, acompanhou a sondagem do terreno destinado à 

construção da Creche-Escola no Bairro Fartura, assunto já documentado e apresentado na 

sessão anterior, certo de que, em breve, poderá ser desfrutada. Aos moradores do Bairro 

dos Buenos e da Estrada dos Morais,  Distrito dos Remédios, registrou que já solicitou o 

patrolamento e nivelamento das suas estradas ao Sr. Antonildes, do Setor Municipal de 

Obras. Por fim,  disse que acompanhará todas as pessoas que ficam em filas no Posto de 

Saúde, e reivindicará a contratação de um vigia para se responsabilizar pela abertura do 

Posto de Saúde, durante a madrugada, possibilitando àqueles que chegam neste horário, 

esperarem pelo horário de agendamento,  sentados e assistindo televisão. A VERª. DEISE 

APARECIDA CORRÊA DUQUE também parabenizou o jovem Alisson que orgulha esta 

cidade com a sua conquista, esperando que outros sigam o mesmo caminho. Referindo-se 

aos serviços prestados pela Empresa Bandeirante Energias do Brasil, disse que, nesta 

data, como vem ocorrendo com frequência, houve queda de energia e, mais uma vez, 

resultou em prejuízo aos salesopolenses, cujos aparelhos eletroeletrônicos estão se 

queimando, situação que considera vergonhosa por se repetir várias vezes ao dia, 
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prejudicando muitos serviços prestados à população, como nos bancos e demais órgãos 

públicos, enfatizando a necessidade de reunião para cobrar maior consideração com os 

consumidores. Falou também das dificuldades que a população vem encontrando para 

acessar a internet, sendo necessárias medidas para regularizar este serviço tão importante 

nos dias atuais. Parabenizou todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher,  

comemorado no próximo dia oito, agradecendo ainda aos homens que têm paciência com 

essas guerreiras. Falou que o Córrego Padre Manoel, localizado atrás da Sociedade 

Esportiva Salesopolense, encontra-se em situação vergonhosa,  diante da falta de limpeza 

que favorece a proliferação de animais peçonhentos nas moradias vizinhas. Disse que 

levou o caso ao funcionário Antonildes, quem parabenizou pela dedicação e presteza diante 

de todas as solicitações que lhe são apresentadas, contudo, expôs a falta de funcionários 

no Setor de Obras para este serviço e outros. Relatou que, nesta data, bem cedo,  acordou 

o Presidente deste Legislativo, para expor novamente a “Novela Júlio Simões”, porque é 

uma vergonha o tratamento dispensado aos usuários. Prosseguiu informando que, nesta 

data, não teve o ônibus do horário de cinco horas e cinquenta minutos e, o das seis horas e 

cinco minutos, partiu às seis horas e quinze minutos, chegando em Mogi das Cruzes, em 

torno das sete horas e trinta minutos. Acrescentou que o ônibus lotado foi fotografado por 

alguns usuários, cujas fotos ainda apresentará no telão deste Legislativo, e o pior é que foi 

comentado aos usuários que o horário das cinco horas e cinquenta minutos foi excluído, o 

que motivou seu telefonema ao Presidente desta Casa de Leis. Considerou uma vergonha 

que, toda semana, um Vereador use a tribuna para falar sobre essa “bendita” Empresa Júlio 

Simões, que não tem um pingo de respeito pelos usuários salesopolenses, tanto que, as 

pessoas viajam de três a quatro no espaço de um banco por falta de espaço no corredor 

dos coletivos. Lamentou, mais uma vez, tal situação porque os usuários são seres 

humanos, que viajam para estudar, trabalhar e até passar em consulta médica, e estão 

perdendo seus horários, entretanto, lembrou que o povo salesopolense é hospitaleiro, 

conforme está no hino, mas, tudo tem limite. Por fim, solicitou aos Nobres Pares que, no dia 

seguinte a esta sessão, estariam em reunião na EMTU, exporem esta situação e solicitem 

providências. O SR. PRESIDENTE esclareceu que ligou para a empresa e a pessoa 

responsável ficou de lhe retornar, mas, até o momento, nada. Lembrou que está agendada 

a reunião com os representantes daquela empresa, para esta semana, quando deverão 

tratar estes assuntos. Prosseguindo com a ordem de inscrição, passando a presidência ao 

Vice-Presidente, Ver. Cristian Luiz Candelária, o VER. FRANCISCO MARCELO DE 

MORAIS CORRÊA disse que, no último sábado, visitando a zona rural, constatou que a 

Estrada da Petrobrás está intransitável, especialmente, o morro dos Hidalgos, problema que 

levará ao Sr. Prefeito Municipal, Srs. José Cunha e Antonildes – responsáveis pelo Setor de 

Obras, solicitando providências emergenciais, inclusive, para que se empenhem junto à 

CODASP, a fim de conseguir o mesmo projeto que atendeu a Estrada da Usina. Lembrou 

que a Estrada da Petrobrás é utilizada para o escoamento de madeira, transporte escolar, 

dentre outros, e estão enfrentando dificuldades diárias. Com relação à Santa Casa, disse 

que somente recebe notícias ruins, citando a falta de médicos e dois plantonistas, Clínicos 

Gerais que não atendem na especialidade de Pediatria, entre outros. Disse que o Prefeito 

Rafael deve adotar uma medida urgente, seja intervenção ou designação de um 

Administrador da sua confiança, mas, alguma coisa tem que fazer. Falou que tem recebido 

muitas reclamações acerca do mal atendimento de uma funcionária da Santa Casa, 

lembrando que, no período eleitoral, quando esteve na maioria das casas salesopolenses, 
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constatou que, a cada dez casas, nove reclamavam daquela mesma funcionária. Sugeriu 

que, se a funcionária não está contente, que ela seja transferida de setor, pois, embora 

reconhecendo que não é fácil trabalhar com o povo, a educação sempre deve prevalecer. 

Disse que, atualmente, a Santa Casa está sem mando, precisando de alguém que responda 

pela sua administração, para que os Vereadores saibam a quem recorrer. Quanto à 

manifestação do Nobre Par Claudinei, acerca da fila no Posto de Saúde da área central, 

disse que tentou falar com a Secretária Municipal de Saúde e, não conseguindo, levou o 

caso ao Sr. Sérgio Kusakabe - Secretário Municipal de Administração, quem justificou tratar-

se de mudança de agenda, entre outros. Lamentou que a maior prejudicada é a população, 

portanto, reiterou que a saúde deve ser prioridade nesta gestão que, embora esteja no 

início e as dificuldades que vem enfrentando, deve começar a agir. Reiterou sua sugestão 

de montar uma central de agendamento de consulta e exames para ficar responsável por 

todo o agendamento da Santa Casa e Postos de Saúde, evitando filas às quatro horas da 

manhã e, se o número de vagas é limitado e há necessidade de contratar mais médicos, 

que seja feito, ao menos, o atendimento básico. Ressaltou a necessidade de colocar a 

“casa em ordem”, como por exemplo, retornar aos cargos de origem nas escolas, as 

pessoas que estão fora de função atendendo no Setor de Saúde, tais como Merendeiras e 

Serventes, resolvendo assim o problema de falta de funcionários nas escolas, e colocar na 

Área de Saúde,  pessoas que queiram trabalhar e saibam tratar bem a população que, vai à 

Santa Casa somente porque está doente, portanto, não pode ser maltratada. Embora 

reconhecendo que não dá para fazer tudo, enfatizou que deve-se fazer pelo menos o 

básico, ou seja, atender com educação. Com relação ao transporte coletivo, disse que 

sempre foi usuário dos ônibus da Empresa Júlio Simões, portanto, conhece os problemas 

porque os enfrentou diariamente, viveu o descaso com que o usuário é tratado e confirma 

os constantes atrasos nos horários e a superlotação dos ônibus. Falou que, na reunião a 

ser realizada no dia seguinte, na sede da EMTU, cobraria providências, assim como fará na 

próxima quinta-feira, na reunião agendada com representantes da própria Empresa Júlio 

Simões, mostrando assim à população que os Vereadores estão fazendo a parte que lhes 

cabe, cobrando providências e melhorias, luta e mérito que não será apenas dele, mas,  

desta Casa de Leis, em benefício de todos atuais e futuros usuários que pagam para viajar. 

Registrou que, se a empresa ampliar os horários dos ônibus,  nos períodos de pico, 

implantando-os com intervalo de apenas dez minutos, ainda assim ficarão lotados e a 

empresa não terá prejuízos, nada perderá. Concluindo, solicitou aos Vereadores que 

participem em unanimidade da reunião agendada, denunciem os problemas e juntos cobrem 

um transporte mais digno e de qualidade ao povo salesopolense. Retomando a presidência 

e não havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE reiterou o convite para as 

reuniões já agendadas e divulgadas na sessão anterior, sendo no dia seguinte a esta 

sessão, dia cinco de março, na sede da EMTU, em São Paulo, às nove horas e trinta 

minutos, solicitando aos Vereadores interessados a sua confirmação, a fim de providenciar 

transporte a todos. Lembrou ainda as reuniões agendadas para o dia seis de março, às 

quinze horas, nesta Casa de Leis, com a Sra. Solange Wuo – Secretária Municipal de Meio 

Ambiente, referente à Lei Específica e, no dia sete de março,  às quatorze horas, também 

nesta Casa de Leis,  com representantes da Empresa Júlio Simões.  Concluiu informando 

que a reunião prevista para esta data, com representantes da Empresa Bandeirante 

Energias do Brasil, foi cancelada e, tão logo seja reagendada, comunicará aos Nobres 
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Vereadores. Nada mais havendo a tratar,  agradeceu a presença de todos e, em nome de 

Deus,  declarou encerrada a sessão, da qual lavrou-se a presente ata. 
 

       Sala Ver. Antonio Paulino de Miranda Júnior, em 04 de Março de 2013. 

 

PRESIDENTE : 

 

1º SECRETÁRIO  :    

 

2º SECRETÁRIO  : 

 

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

11 de Março de 2013.   

            
 
 


