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ATA DA 6ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 17 de Março de 2014 - 2º Período da 16ª Legislatura. Aos
dezessete dias do mês de Março do ano dois mil e quatorze, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Sexta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis sob
a presidência do Vereador Francisco Marcelo de Moraes Corrêa e secretariada pelos Edis
Edney Campos dos Santos – 1º Secretário e Paulo Arouca Sobreira – 2º Secretário. Às
dezenove horas, horário regimental, o Sr. 2º Secretário procedeu a verificação da
presença, constatando-se a 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 da ata da última sessão. Neste momento, o Ver. Cristian Luiz
Candelária requereu a dispensa da sua leitura, requerimento este que foi submetido ao
plenário, foi aprovado por unanimidade, ou seja, onze votos. Aprovada a dispensa da
leitura, foi então a ata submetida à discussão e votação, sendo a mesma aprovada 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: MENSAGENS Nºs 1199 e 1195/14 do Poder
Executivo, encaminhando, respectivamente, os PROJETOS DE LEI Nº 009/14 (Dispõe
sobre a RATIFICAÇÃO do Aditamento do Contrato de Consórcio Público, que constituiu o
Consórcio Regional de Saúde de Serviços de Atendimento Móvel de Urgência – CRESAMU,
aprovado pela Lei 1.622/2010); e Nº 010/14 (Concede gratificação de função aos membros
da Comissão Permanente de Licitação, Comissão de Sindicância e Processo Administrativo
Disciplinar, Avaliação de Estágio Probatório, Controladoria Interna da Administração
Municipal, Pregoeiro e Equipe de Apoio e Tesouraria Municipal, no âmbito do Poder
Executivo Municipal, e dá outras providências) – desp.: Às Comissões de Justiça e
Redação, de Obras, Serviço Público, Educação e Saúde e de Finanças e Orçamento;
PROJETO DE LEI Nº 008/14 (Altera a redação do Inciso II, do Artigo 2º da Lei Nº 1.665, de
11 de dezembro de 2012, e dá outras providências), do Ver. Sérgio dos Santos; PROJETO
DE RESOLUÇÃO Nº 001/14 (Fixa o percentual para a concessão de auxílio alimentação ao
Pessoal Ativo e Inativo da Câmara Municipal, e da outras providências), de autoria da Mesa
Diretora da Câmara Municipal – desps.: Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças
e Orçamento; OFÍCIO Nº 062/14 GP do Poder Executivo, em resposta ao OF CM Nº 082/13,
encaminhando informações e relatórios providenciados pelo Interventor da Santa Casa de
Misericórdia Frederico Ozanan, Sr. Rodrigo da Silva, sobre empréstimos, dívidas, plano de
contenção de despesas, folha de pagamento, retomada de serviços e outros – desp.:
Disponibilizar aos Vereadores interessados e aguardar a manifestação da Assessoria
Contábil; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 016 – Prestar
informar e encaminhar cópia de documentos que relaciona em sete itens, acerca do
Carnaval/2014; e 017/14 – Prestar informar e encaminhar cópia de documentos que
relaciona em doze itens, acerca da arrecadação da “Feira de Quinta de Mês”, ambos do
Ver. Benedito Lélis Renó – desps: Aprovados, Encaminhe-se; MOÇÃO Nº 001/14 – DE
REPÚDIO a empresa concessionária de telefonia VIVO S/A, pelas situações
constrangedoras e inaceitáveis vividas pelos clientes, em virtude do péssimo serviço
prestado e pelos transtornos irreparáveis causados àqueles que se utilizam dos serviços
dessa empresa neste Município, do Ver. Mário Barbosa Pinto e demais Vereadores – desp.:
Aprovada, Encaminhe-se; INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 041 –
Determinar a secretaria competente, envidar esforços no sentido de firmar convenio com o
INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, objetivando permitir ao
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município, o atendimento aos proprietários de imóveis rurais, principalmente no que diz
respeito a emissão do CCIR - Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, do Ver. Edney
Campos dos Santos e outros; 042 – Determinar ao setor competente, adotar as medidas
que julgar tecnicamente necessárias à contenção das águas pluviais da Rua Sebastião
Antonio de Souza, Bairro dos Mirandas, evitando assim o agravamento do problema e dos
prejuízos aos moradores, por omissão do Poder Público Municipal; 043 – Para que, a bem
do serviço público, determine um carro para cada motorista da Prefeitura Municipal,
possibilitando identificar e responsabilizar a cautela e a negligência, ambas do Ver.
Claudinei José de Oliveira; 044 – Determinar ao setor competente, a colocação de grade ou
outro meio necessário para o fechamento das bocas-de-lobo, na calçada da Avenida
Professor Adhemar Bolina; 045 – Determinar ao setor competente, realizar reparos
necessários na Rua Sebastião Soares Leite, Bairro Fartura; 046 – Realizar reparos
necessários na Estrada do Bracaiá, partir do Km 15, Bairro Bracaiá; 047 – Determinar ao
setor competente, adotar as providências visando a colocação de grades, ou outras
medidas que se fizerem necessárias, para o fechamento do muro e também do barranco
que separa a Rua da Caixa D’Água com a Rua 28 de Fevereiro, 048 – Determinar ao setor
competente, colocar luminárias nos dois postes existentes na Travessa Thiago Geraldo
Rodrigues de Camargo, ambos da própria Prefeitura Municipal, todas do Ver. Cristian Luiz
Candelária – desps: Encaminhe-se, lidas no Expediente; PARECER CFO Nº 010/14 relativo
ao Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Salesópolis, referente ao mês de
Janeiro/14 – desp.: Aguarde-se o Parecer Prévio do Egrégio Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo, para então emitir o parecer final e conclusivo; OFÍCIOS Nºs 13 e 14/2014 da
Seção Pessoal da Prefeitura Municipal de Salesópolis, encaminhando, respectivamente,
CD-ROM com as Folhas de Pagamento, rescisões e admissões dos servidores e assessoria
desta Municipalidade, referente ao exercício de 2013 e, referente aos meses de Janeiro e
Fevereiro/2014 – desps.: Disponibilizar aos Vereadores para consulta e após, arquivar
junto aos respectivos Balancetes Financeiros; OFÍCIO Nº 019/14 da Secretaria de
Desenvolvimento, Turismo, Meio Ambiente, Agronegócios e Regularização Fundiária,
encaminhando convite da Audiência Pública do Plano Municipal de Gerenciamento
Integrado de Resíduos Sólidos, que ocorrerá no dia vinte e um de março, às dezesseis
horas, na Escola Estadual Professora Olga Chakur Farah; OFÍCIO Nº 014/14 do Sindicato
dos Servidores na Administração Pública de Salesópolis e Região, comentando acerca da
leitura dos projetos de reajuste salarial dos funcionários públicos municipais na última
sessão, e pedindo desculpas por eventual mal entendido, causado por desconhecimento
das rotinas deste Legislativo, que gerou a preocupação acerca de um possível prejuízo ao
reajuste salarial; COMUNICADOS sobre a liberação de recurso financeiro: do Ministério da
Saúde: no valor de R$ 21.500,00 para Pagamento de Serviços de Atendimento Móvel às
Urgências – SAMU 192 (RAU-SAMU) – competência 01/2014; no valor de R$ 4.077,09 para
Pagamento de Programa de Assistência Farmacêutica Básica – competência 01/2014; do
Ministério da Educação: no valor de R$ 128.796,36 referente a 1ª Parcela do FNDE –
competência Fevereiro/2014; OFICIO Nº 06/2014 do Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome, comunicando a liberação de recurso financeiro ao Fundo Municipal de
Assistência Social, destinados ao custeio das ações de serviços soco assistenciais de
caráter continuado, para os seguintes Programas: R$ 1.500,00 para o PVMC – competência
Agosto/13, R$ 3.791,70 para o IGD-PBF e R$ 1.500,00 para o PVMC – ambos competência
Setembro/14, R$ 18.000,00 para PBVA-SCFV, R$ 3.703,52 para o IGD-PBF, R$ 12.000,00
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para o PBVA-SCFV – sendo o três competência Outubro/13, R$ 577,59 para IGD-SUAS e
R$ 6.000,00 para o PBF – ambos competência Novembro/13, e R$ 577,59 para o IGDSUAS – competência Dezembro/13; CONVITE da Prefeitura Municipal, para o Desfile Cívico
em comemoração ao Aniversário desta cidade, a ser realizado no dia vinte e dois de Março,
às nove horas, na Rua XV de Novembro, em frente ao Banco Bradesco – desps.: Arquivese, Plenário ciente. Terminada a leitura, o Sr. Presidente concedeu a palavra aos Nobres
Edis inscritos. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA iniciou justificando sua Indicação Nº
44, que apresentou devido a um acidente ocorrido com um munícipe, causando fratura em
sua perna e, para evitar novas vítimas, solicita a proteção, assim como também solicita o
mesmo tipo de proteção através da Indicação Nº 47, para evitar acidente, tanto com
veículos quanto com pedestres. Por fim, reportou-se à sua Indicação Nº 48, enfatizando que
a iluminação solicitada visa desincentivar a utilização do local para tráfico de entorpecentes
e atos libidinosos, como vem ocorrendo e sendo alvo de críticas e constrangimentos por
parte dos moradores da citada via pública. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO iniciou
agradecendo os Nobres Pares que assinaram com ele a Moção Nº 001, pois, os
persistentes problemas de sinal, alvo deste repúdio, vêm prejudicando e constrangendo os
clientes desta cidade. Lamentou a situação, logo neste ano em que o Brasil está prestes a
realizar um grande evento mundial, que é a Copa do Mundo e, finalizando, lembrou que
Salesópolis, embora uma cidade pequena, merece respeito, pois, tem salvado a grande
São Paulo, com o fornecimento de água. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS iniciou
lamentando a ausência de munícipes nesta sessão, dizendo que não vêm porque acabou o
interesse dos que vinham, contudo, entende que deveriam comparecer para acompanhar o
trabalho dos Vereadores. Considerou uma vergonha o fato do plenário vazio e sugeriu ao
Sr. Presidente cortar a transmissão on line das sessões, para que o público retorne às
sessões. Declarou seu apoio à Moção Nº 01, enfatizando que a Empresa VIVO apenas
cobra, mas, presta péssimo serviço à população local, especialmente, os da zona rural.
Reportando-se ao Ofício do Sindicato, disse que os Vereadores cobraram do Sr. Prefeito
Municipal o envio do projeto de lei dispondo sobre reajuste dos salários dos funcionários,
enfatizando ainda que, tudo o que venha beneficiar esta classe, terá apoio desta Casa de
Leis. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ iniciou dizendo acreditar que os internautas estejam
se beneficiando da boa qualidade da imagem na transmissão desta sessão, pois,
acompanhando as sessões demonstram que se preocupam com a política, embora
ocultamente, portanto, os respeita. Embora entenda o orador que o antecedeu, prefere
realçar a qualidade da imagem. Ato contínuo, requereu um minuto de silêncio pelo
passamento do ex-Vereador mogiano, Sr. Ivan Siqueira, que faleceu na semana passada, o
qual foi de imediato deferido pelo Sr. Presidente. Em seguida, prosseguiu declarando seu
apoio ao Nobre Colega Mário, pela iniciativa de apresentar a Moção de Repúdio Nº 01,
sugerindo encaminhar o caso ao Ministério Público, exigindo respeito aos clientes da
telefonia celular. Também apoiou a Indicação Nº 48, lembrando que, além das justificativas
apresentadas pelo Nobre Colega Cristian, no local, funcionam a CIRETRAN e o Artesanato
e, face ao uso indevido do local, exala mau cheiro e envergonha esta cidade. Disse que os
Requerimentos que apresentou são questionamentos dos munícipes, acerca dos fatos
mencionados, esperando sejam respondidos com clareza e rapidez e, se não o forem,
levará os casos ao Ministério Público. Diante das festividades de aniversário da cidade,
enfatizou a necessidade de limpeza para receber as autoridades, especialmente, a entrada
da cidade, seja pintando as guias, limpando as calçadas e tomando medidas diversas, como
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a sugerida grade no bueiro, apresentada em Indicação de autoria do Nobre Colega Cristian.
Ressaltou o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Sr. Rodrigo (responsável pela
limpeza da cidade), especialmente, com relação a limpeza nas proximidades da propriedade
do Sr. Luciano que, em um só dia, uma equipe munida de trator e demais equipamentos,
limpou toda avenida, o que deve ser feito com maior frequência. Disse que a situação se
agravou após o Desfile de Cavalos, ocorrido no último sábado, por ocasião da abertura da
Festa de São José, mas, como não choveu ainda, as ruas estão sujas, já que apenas são
lavadas quando chove, concluiu o orador. Declarou seu apoio à Indicação Nº 41 do Nobre
Par Edney, com o qual conversará porque tem informações extras para lhe passar,
inclusive, que a Deputada Janete Pietá ofereceu um Diretor do INCRA para atender projetos
de apicultura, com recursos do Governo Federal, entendendo que essa é uma opção diante
da crise do eucalipto. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS agradeceu o apoio do
Nobre Colega Lélis, esperando unir esforços para conseguirem melhores serviços aos
salesopolenses, especialmente, aos produtores rurais que já sofrem com tantos
impedimentos. Em seguida, justificou oralmente sua Indicação Nº 41, lembrando que, até
pouco tempo, o município de Paraibuna oferecia o serviço, mas, atualmente, a opção é
apenas em São Paulo ou Bragança Paulista, sendo, neste último, mais ágil, porém, mais
distante, dificultando e encarecendo o serviço. Ressaltou que o documento citado (CCIR) é
indispensável para qualquer tipo de negociação de imóvel rural, portanto, sem ele, é
impossível, inclusive, a homologação de partilha rural. Finalizando, disse esperar o
atendimento desta proposição por parte do Sr. Prefeito Municipal, a fim de minimizar os
inúmeros problemas já enfrentados pelos produtores rurais. Não havendo mais oradores
inscritos, o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA e solicitou ao Sr. 1º Secretário
que procedesse a leitura do Requerimento de Urgência Especial Nº 004/14. Terminada a
leitura, o SR. PRESIDENTE submeteu o referido requerimento à votação, o qual foi
aprovado por unanimidade, ou seja, onze votos. Aprovada a urgência especial, o SR.
PRESIDENTE solicitou ao Sr. 1º Secretário que processe a leitura dos PARECERES CJR
Nº 007 e CFO Nº 013/14, ambos recomendando a aprovação do Projeto de Resolução Nº
001/14 (Fixa o percentual para a concessão de auxílio alimentação ao Pessoal Ativo e
Inativo da Câmara Municipal, e da outras providências), de autoria da Mesa Diretora da
Câmara Municipal. Terminada a leitura, o SR. PRESIDENTE submeteu a matéria à única
discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade, sem preceder manifestação. Ato
contínuo e conforme pauta publicada, o SR. PRESIDENTE solicitou ao Sr. 1º Secretário que
procedesse a leitura dos Pareceres CJR Nº 003, COSPES Nº 002 e CFO Nº 009/14, todos
recomendando o prosseguimento da tramitação do PROJETO DE LEI Nº 003/14 (Altera o §
do Artigo 1º, e Artigo 3º da Lei 1.594 de 08 de Janeiro de 2010, que cria cargos de Diretor
de Educação Infantil no Quadro de Empregos da Secretaria Municipal de Educação e
Cultura e dá outras providências), de autoria do Poder Executivo; e dos Pareceres CJR Nº
004 e CFO Nº 008/14, ambos recomendando o prosseguimento da tramitação do PROJETO
DE LEI Nº 004/14 (Proíbe o uso de telefone celular ou equipamento similar no interior dos
estabelecimentos bancários e instituições assemelhadas e dá outras providências), de
autoria do Ver. Sérgio dos Santos. Terminada a leitura, o SR. PRESIDENTE submeteu à
única discussão e votação, o PROJETO DE LEI Nº 003/14 (Altera o § do Artigo 1º, e Artigo
3º da Lei 1.594 de 08 de Janeiro de 2010, que cria cargos de Diretor de Educação Infantil
no Quadro de Empregos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e dá outras
providências), de autoria do Poder Executivo, o qual também foi aprovado por unanimidade,
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sem preceder manifestação. Para concluir com a pauta, o SR. PRESIDENTE colocou em
única discussão o Projeto de Lei Nº 004/14 (Proíbe o uso de telefone celular ou
equipamento similar no interior dos estabelecimentos bancários e instituições assemelhadas
e dá outras providências), de autoria do Ver. Sérgio dos Santos. O VER. SÉRGIO DOS
SANTOS, autor da matéria, iniciou parabenizando o Banco Santander, pela iniciativa de
instalar um tapume entre o cliente “na boca do caixa” e os que aguardam o atendimento.
Esclareceu que o banco tem obrigação de adotar medidas para proteger os clientes,
contudo, nada fazem porque nada perdem, entretanto, os clientes mais carentes devem ser
alvo da preocupação por parte deste Poder Legislativo, razão pela qual finalizou
conclamando pelo voto favorável dos Nobres Pares. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ
declarou seu apoio à matéria e esclareceu que o objetivo desta lei é garantir a segurança
dos usuários do sistema bancário, onde todos podem perceber a permanência de pessoas
estranhas, inclusive, fotografando o local. Disse que a medida é simples, mas, é importante
perceber a essência do projeto que visa a segurança dos clientes do banco. Também
concordou com a importância da medida adotada pelo Banco Santander, colocando um
obstáculo entre o público em geral e aquele que usa o caixa, dificultando conhecer o
trâmite. Por fim, também conclamou pelo apoio dos Nobres Pares para esta lei que visa
proteger a população, com a proposta medida que é simples, porém eficaz. Ninguém mais
se manifestando, foi a referida matéria submetida à votação, sendo também aprovada 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. A VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA
DUQUE, relatando sobre a Oficina Terapêutica para Portadores de Necessidades
Especiais, iniciou dizendo que, após vinte e dois anos de existência, cujas atividades
iniciaram em 1992, quando o atendimento era no prédio do antigo CEP (localizado no
Jardim Nídia) e lá permaneceu até 1997. A partir daquele ano, a então denominada EMESP
– Escola Municipal de Educação Especial Prefeito Thiago Geraldo Rodrigues de Camargo
foi extinta, transferida e reduzida a uma Sala Especial que passou a funcionar na EMEF
Professora Sônia Maria da Fonseca, até 2005. A partir de 2005, aquela Sala Especial
também foi extinta e, através de Lei Municipal, foi criado o Centro Multidisciplinar de
Educação e Saúde, mantido pelas Secretarias Municipais de Educação e de Saúde,
contudo, seus projetos passaram a ser realizados por uma equipe multidisciplinar da área
de saúde, até 2008, no prédio construído para funcionar o Centro de Saúde do Bairro
Fartura. Acrescentou que, devido à falta de condições do citado prédio, entre 2008 e 2013,
o Centro Multidisciplinar foi transferido para o prédio da antiga “Oficina de Costura dos
Coreanos”, situada na Estrada do Bracaiá, quando os atendidos sofriam com a falta de água
e demais condições adversas, até ficaram em meio a um lixão (período em que houve
problemas judiciais com os Aterros Sanitários da região). Ressaltou que, no ano passado,
nesta gestão de 2013 a 2016, os assistidos do referido Centro Multidisciplinar foram
transferidos para o prédio da Pousada Luso Brasileiro, para onde também foram as
instalações da Secretaria Municipal de Educação. Concluiu registrando que, após um ano,
ao saber que o prédio do CEP ficaria desocupado pela Creche, cujo prédio estava em
reforma, contatou os Secretários de Assistência Social e de Educação e Cultura e, com o
apoio de ambos, conseguiu a mudança do Centro Multidisciplinar para os Portadores de
Necessidades Especiais, em três dias, para aquele prédio, onde tudo começou, no prédio
original, um lugar digno, que foi feito para eles. Registrou seus agradecimentos ao Sr.
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Prefeito Municipal, que teve um olhar especial àqueles assistidos e não mediu esforços
para atendê-los. Pediu a Deus que ilumine todos que acreditam neste trabalho e, em
especial, os próprios portadores de necessidades especiais. Declarou-se emocionada,
enfatizando que dormiria em paz porque agora, seus alunos estão num lugar digno e que
lhes pertence. Por fim, registrou a seguinte mensagem, que já está afixada naquela oficina:
“Num jardim, existem flores, Dálias, Rosas e Margaridas, existe uma, que o vento quebrou,
mas, nem por isso, deixou de ser bela, nem por isso, deixou de ser flor. Obrigada por
acreditarem em nós, alunos, pacientes e funcionários da Oficina Terapêutica”. O VER.
CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA, rebatendo publicações em redes sociais, disse que, muito
embora a pessoa que o criticou demonstre não conhecer o Regimento Interno desta Casa
de Leis, ao divulgar os trabalhos dos Vereadores, deveria saber do que está falando.
Enfatizou que ele (o orador) procura trabalhar de acordo com o Regimento Interno da Casa
que, em seu Capítulo III, Artigo 156, consta que a Indicação é uma proposição em que o
Vereador sugere medida de interesse público às autoridades competentes. Em seguida, leu
também o artigo seguinte e seu parágrafo único, acrescentando que, diante do que acabara
de ler, comprovava que, ao trazer os problemas através das proposições, o faz atendendo
algum munícipe ou porque ele próprio se deparou com eles. Diante do exposto, espera que
a pessoa em questão, que identificou como Sorrisinho, saiba que ele está amparado pelo
RI. Declarou-se triste ao ver denúncias dos problemas de Salesópolis no site da TV Dário,
afiliada da Rede Globo, fazendo parecer que os Vereadores não estão fazendo a parte que
lhes cabe. Mas, por outro lado, declarou-se feliz, porque as pessoas que postam nas redes
sociais demonstram que estão acompanhando as publicações do site da Rede Globo. Leu
outra matéria postada, neste mesmo site, pelo Sr. Mauro dos Santos, servidor público de
Mogi das Cruzes e proprietário de sítio em Salesópolis, reclamando as más condições do
Parquinho da “Avenida Nova”, onde também expôs fotos e questionou se a cidade não
dispõe de Vereadores ou eles não enxergam os problemas. Terminada a leitura, o orador
disse que a Prefeitura respondeu àquele site, declarando não dispor de verba para tais
consertos. O orador lamentou tal resposta, enfatizando que a Prefeitura Municipal deveria
então, isolar o local, evitando acidentes. Por fim, declarou-se indignado, porém, afirmando
que continuará apresentando suas Indicações, a fim de mostrar ao Prefeito Rafael, os
problemas desta cidade, para que ele determine ao setor competente, resolver o problema
ou isolar o local. VER. SÉRGIO DOS SANTOS disse que uma senhora lhe reclamou que,
desde o ano passado, está esperando agendamento para exame de sangue, a fim de
detectar seu nível de diabete, mas, até o momento, não conseguiu. Lamentou o fato,
esperando que, em reunião com o Sr. Prefeito Municipal, este problema seja resolvido,
pois, trata-se de pessoa carente que não tem condições de pagar pelo atendimento
particular, mas, também não pode ficar sem o exame e sem o remédio. Parabenizou a
melhoria que foi feita na Praça da Matriz, desde poda das árvores à iluminação e, dirigindose ao Nobre Colega Cristian, informou que os arredores do prédio da antiga Rodoviária
Municipal também será iluminado (Indicação Nº 48). Com relação às Indicações
apresentadas pelos Vereadores, disse que, se o Prefeito Municipal atendesse dez por cento
delas, estaria reeleito, haja vista que todas têm o objetivo ajudar a Administração Municipal.
Enfatizou que é muito difícil à população, ter acesso ao Sr. Prefeito Municipal, motivo pelo
qual seus pedidos são intermediados pelos Vereadores, portanto, sugeriu à “Sorrisinho”
(pessoa que postou críticas aos Vereadores nas redes sociais) sorrir mais, porque os
Vereadores estão trabalhando. Reiterou o pedido dos moradores do Bairro Totozinho
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Cardoso, para conter o tráfego de caminhões pesados na Rua Expedicionário Benedito da
Fonseca, sugerindo, inclusive, que os Vereadores se unam na elaboração de uma lei,
proibindo o tráfego de caminhões, com carga de eucalipto, na referida via pública.
Acrescentou que, além dos danos no leito carroçável, ainda um caminhão colidiu com um
poste, prejudicando também a iluminação daquela rua. Enfatizou que muita gente anda
falando que o Prefeito Rafael não faz nada porque o “Sr. Boiadeiro” (dono dos caminhões)
investiu na campanha eleitoral dele, mas, ainda assim, espera sejam tomadas medidas,
pois, a situação atual demonstra falta de consideração com aqueles moradores. Disse que,
há muito, vem cobrando a colocação de um banheiro químico na Praça dos Idosos, mas,
ainda não foi atendido e, por fim, disse que sempre procurou cumprir com a parte que lhe
cabe como Vereador, esperando que o Prefeito Rafael atenda aos pedidos dos Vereadores,
lembrando que visam o bem da população. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ comentou que
o pré-candidato ao Governo do Estado de São Paulo, pelo Partido dos Trabalhadores – PT,
Dr. Alexandre Padilha, visitará esta cidade. Disse que sugeriu esta visita para chamar a
atenção do candidato e de todo Estado para esta cidade, que é a Nascente do Rio Tietê, e
enfrenta inúmeros problemas ambientais. Lamentou que a Diretora Municipal de Turismo,
Sra. Rosângela, filiada ao PT e moradora de Biritiba Mirim, tenha tentado tirar esta cidade
da pauta de visitas daquele pré-candidato. Falou que, na oportunidade, estiveram nesta
cidade, vários Prefeitos e Deputados Federais e Estaduais, agradecendo os Nobres Pares
desta Casa de Leis que se fizeram presentes no evento. Falou que entregou um documento
ao referido pré-candidato, lendo-o na sua íntegra, expondo o apoio do Diretório Municipal e
relatando os problemas de Salesópolis para que as soluções integrem seu futuro plano de
governo e venham auxiliar Salesópolis e outros municípios que sofrem com os
impedimentos ambientais. Por fim, reiterou que o documento foi apresentado pela Diretoria
Executiva do Partido dos Trabalhadores e declarou estar certo de que conta com o apoio
dos Nobres Pares. Passando a presidência ao Vice-Presidente, Ver. Sérgio dos Santos,
o VER. FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA lembrou que, na sessão passada,
comentou que a Sabesp utilizará o Sistema de Água do Alto Tietê para abastecer o Sistema
Cantareira, entretanto, reiterou que, se Salesópolis dependesse de compensação financeira
para o fornecimento de água, estaria perdida. Mas, para sua grande surpresa, leu no Jornal
O Diário de Mogi, do dia treze de março, uma matéria com o título: “Região quer
compensação pelo uso da água” e, no dia quatorze, no mesmo jornal, havia outra matéria
com o título: “Prefeitos do CONDEMAT querem criar equipe responsável por cobrar
ressarcimento do Estado à cidades com represas” e, no dia quinze de março, a matéria: “Lei
Específica fica pronta em maio e é encaminhada à Assembléia Legislativa”. O Orador
esclareceu que, posteriormente à aprovação desta lei, virá a compensação dos municípios
pelo uso da água e ainda disse que, no domingo, dia dezesseis, a matéria daquele jornal
tinha o título: “Mogi e região quer compensação pela água”. Enfatizou o quanto a água é
importante e que, somente Salesópolis lutando, não conseguiria, portanto, sugeriu que esta
Casa de Leis forme uma comissão para acompanhar a tramitação do Projeto da Lei
Específica, pois, todos os Prefeitos da região já estão envolvidos. Também disse acreditar
que agora referida lei específica será aprovada, provavelmente, como ocorreu com a
elevação de Salesópolis à estância turística, uma luta de muitos prefeitos que antecederam
ao ano de 2001, quando se efetivou a condição de estância turística. Também disse que a
referida lei beneficiará a população de Salesópolis que está sendo multada, penalizada e,
embora isso não garanta que os atuais Vereadores presenciarão a compensação pelo uso
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da água, é uma luta que deve-se iniciar logo após a aprovação da Lei Específica. Por fim,
disse que, se isso não se efetivar neste mandato, será em outros, porque os Vereadores
fiscalizarão e cobrarão para não deixar passar esta grande oportunidade, lembrando que o
município vizinho de Guararema não produz petróleo, mas se beneficia financeiramente
pelo seu bombeamento. Retomando a presidência e não havendo mais oradores inscritos,
e nada mais havendo a tratar, o SR. PRESIDENTE agradeceu a presença de todos e, em
nome de Deus, declarou encerrada a sessão, da qual lavrou-se a presente ata.
Sala Ver. Antonio Paulino de Miranda Júnior, em 17 de Março de 2014.
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