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              ATA DA 7ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 25 de Março de 2013 - 1º Período da 16ª Legislatura. Aos 

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

Legislativo, realizou-se a 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 de Leis.  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.  Ato contínuo, o Sr. Presidente submeteu a ata à discussão e 

votação, sendo a mesma também aprovada por unanimidade, 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:  PROJETO DE 

LEI Nº 006/13 (Dispõe sobre a proibição de comercialização, distribuição e guarda de 

bebidas e alimentos nas vias públicas e dá outras providências), de autoria do Ver. Cristian 

Luiz Candelária – desp.: Às Comissões de Justiça e Redação, de Agricultura, Comércio, 

Indústria e Turismo e de Finanças e Orçamento; PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001/13 

(Dispõe sobre o uso do Gabinete dos Vereadores da Câmara Municipal da Estância 

Turística de Salesópolis,  e dá outras providências), de autoria da Mesa Diretora – desp.: Às 

Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento; REQUERIMENTOS 

solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  047 – Informar a possibilidade de melhorar a 

infraestrutura das Ruas João Hidalgo e continuação da Rua Pedro Eugênio Bueno, Bairro 

Totozinho Cardoso, bem como se já existe algum estudo para garantir a infraestrutura 

mínima aos moradores, do Ver. Claudinei José de Oliveira e outros;  048 – Determinar a 

substituição das caixas d’água de amianto, das escolas municipais, e informar o prazo 

definido para atendimento deste; e 049/13 – Enviar cópias do Projeto de Transposição do 

Maciço do Aterrado, e informar em que fase está o andamento do projeto, ambas do Ver. 

Benedito Lélis Renó – desps.: Aprovados, encaminhe-se;  INDICAÇÕES solicitando ao Sr. 

Prefeito Municipal Nºs:  111 – Determinar à Secretaria Municipal de Obras, providenciar a 

manutenção da Rua Pedro Eugênio Bueno, no trecho não pavimentado;  112 – Determinar à 

Secretaria Municipal de Obras, a manutenção da boca-de-lobo localizada na Rua Sebastião 

Nepomuceno da Silva, em frente à praça do Bairro Totozinho Cardoso;  113 – Disponibilizar 

um servidor municipal exclusivamente à prestação de serviços de limpeza, no Ambulatório 

Médico, localizado na Rua XV de Novembro, todas do Ver. Edney Campos dos Santos e 

outros; 114 – Determinar ao setor competente, a colocação de placas de identificação na 

Rua Braz Torraga e na Avenida Professor Adhemar Bolina, identificando a localização do 

prédio da Secretaria Municipal de Educação e a Oficina Terapêutica “Cilene Maria de 

Moraes”;  115 – Viabilizar a colocação de ralos nos bueiros da cidade, ambas dos Vers. 

Deise Aparecida Corrêa Duque e Cristian Luiz Candelária;  116 – Determinar ao Setor de 

Obras, patrolar e colocar material no Ramal do João Graça, Bairro do Pico Agudo;  117 – 

Determinar ao Setor de Obras, patrolar e colocar material no Ramal II, da Estrada do Pico 

Agudo, em frente à EMEF Malvina Rodrigues da Conceição, bem como a limpeza da área 

interna dessa escola;  118 – Determinar ao Setor de Obras ou à empresa contratada para a 

limpeza urbana, atenção especial à Rua Antonio Paulino de Miranda Júnior; 119 – 

Determinar ao setor competente, a limpeza e capina da EMEF Antonio Rodrigues dos 
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Santos, localizada na Nascente do Tietê, todas do Ver. Paulo Arouca Sobreira; 120 – 

Determinar às Secretarias Municipais de Educação, Saúde, Meio Ambiente, Turismo e de 

Obras, unirem-se à Equipe da ARES – Associação dos Recicladores de Salesópolis, 

visando uma campanha para limpeza da cidade e conscientização da população acerca dos 

riscos e prejuízos à que todos estão expostos com o abandono de todo tipo de tranqueira 

nas ruas e calçadas desta cidade-estância; 121 – Estudar a legalidade e a possibilidade de 

capacitar e designar um funcionário da Secretaria Municipal de Educação, ainda que seja 

em situação de readaptação profissional, para trabalhar no Programa ACESSA SÃO 

PAULO, que já dispõe de toda infraestrutura neste município; 122 – Determinar ao setor 

competente, estudos e parceria junto à Sabesp, objetivando a implantação de rede coletora 

de esgoto nos arredores da Rua Sebastião Antonio de Souza, Bairro dos Mirandas; 123 – 

Determinar ao setor competente, elaborar uma programação de atendimento às estradas 

rurais, constando a estrada, o serviço necessário e seus maquinários e tempo previsto para 

conclusão, a fim de que os Vereadores possam informar os moradores dos Bairros, todas 

do Ver. Claudinei José de Oliveira e outros; 124 – Interceder junto à VIVO Telefonia Fixa, 

objetivando o prolongamento da sua rede no Bairro do Bracaiá, conforme croqui anexo, do 

Ver. Sérgio dos Santos; 125 – Adotar medida para afastar, definitivamente, os pombos que 

se alojam no prédio da EMEF Antonio A. de Alvarenga,  Bairro Nhá Luz; 126 – Colocar 

alambrado no trecho do paredão entre a Rua Alferes José Luiz de Carvalho e Avenida 

Victor Wuo, completando assim toda sua extensão, ambas do Ver. Mário Barbosa Pinto; e 

127/13 – Interceder junto ao Estado, objetivando a permanência dos médicos do Estado que 

já atendem neste município, bem como o aumento do efetivo profissional, com destaque às 

Especialidades de Cardiologia, Pediatria e Psiquiatria, do Ver. Claudinei José de Oliveira e 

outros – desps.: Encaminhe-se, Plenário ciente; BALANCETE DA RECEITA E DESPESA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, referente ao mês de Fevereiro/2013; 

PROCESSO TC-2056/026/08 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente às 

Contas da Prefeitura Municipal de Salesópolis, relativo ao exercício de 2008 (contendo 22 

volumes mais o principal) – desps.: À Comissão de Finanças e Orçamento; OFÍCIO do VER. 

BENEDITO LÉLIS RENÓ, encaminhando ao Presidente da Câmara Municipal, cópia do 

discurso proferido na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, pelo Deputado 

Estadual – Dr. Luiz Carlos Gondim Teixeira, em defesa dos municípios que estão sob o 

domínio da Lei de Proteção dos Mananciais, para dar amplo conhecimento do seu conteúdo 

à população;  CONVITE da Secretaria Municipal de Saúde, para a Audiência Pública que 

será realizada no dia vinte e sete de março, às quatorze horas, nesta Casa de Leis – 

desps.: Arquive-se, Plenário ciente; REQUERIMENTOS da cidadã Suely Aparecida Barretta 

Roland - Solicitando Parecer Jurídico acerca da funcionária Cláudia Aparecida Santos de 

Moraes, que exerceu função de técnico de enfermagem e presidiu o Fundo Social de 

Solidariedade na gestão 2009 a 2012, se isso não caracterizou acúmulo de função; e 

Solicitando Parecer Jurídico acerca da legalidade da continuidade dos repasses financeiros 

pela Prefeitura Municipal a Santa Casa de Misericórdia Frederico Ozanan, diante das 

irregularidades desta – desps.: Encaminhe-se à Assessoria Jurídica deste Legislativo. 

Terminada a leitura, o Sr. Presidente concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos.  A 

VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE, justificando oralmente a Indicação Nº 114, 

que apresentou com o Nobre Colega Cristian, disse que o objetivo é evitar que as pessoas 

se percam ao procurar a Secretaria Municipal de Educação e Oficina Terapêutica. Em 

seguida, referindo-se à Indicação Nº 115, que apresentou com o mesmo Colega, lembrou 
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que, há alguns anos, Salesópolis sofreu muito com uma tromba d’água e, para evitar que a 

sujeira seja levada aos córregos e ao Rio Paraitinga, proocando o transbordo das águas e 

causando novos transtornos, além dos riscos de doença e proliferação de bichos 

peçonhentos, sugerem a colocação dos ralos. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA 

iniciou reportando-se à Indicação Nº 115, que apresentou com a oradora que o antecedeu, 

e registrou que, na Rua XV de Novembro, em frente ao Nº 841, será necessária a colocação 

de um ralo que suporte o peso de veículos de grande porte, pois há um grande buraco que 

expõe veículos e pedestres à riscos. Em seguida, justificou seu PROJETO DE LEI Nº 

006/13, o qual apresentou com o objetivo de evitar os problemas que vêm ocorrendo, há 

muito, nas festas desta cidade. Confirmando a necessidade desse projeto, o orador relatou 

que, no último dia dezenove, por ocasião as festividades do Padroeiro da cidade – São 

José,  um indivíduo foi agredido com golpes de garrafa de vidro. Lamentou o fato por ser 

esta,  a cidade da região onde mais se realiza festas, contudo, também tem percebido que 

os vasilhames de vidros são utilizados como arma e, para evitar o agravamento do 

problema, apresentou o projeto e espera contar com o apoio dos Nobres Pares para sua 

aprovação. Por fim, esclareceu que não está proibindo a bebida, mas, a sua 

comercialização em recipientes de vidro e, finalizando, esclareceu que proibição igual a 

esta já é realidade em várias cidades da região, que também têm como objetivo minimizar a 

violência que vem afetando Salesópolis. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO iniciou 

reportando-se à manifestaçao do Deputado Estadual Dr. Gondim, em favor das cidades 

protegidas pela Lei de Proteção dos Mananciais, e lembrou que, além de lutar na área 

ambiental, esse parlamentar sempre se dedicou a Salesópolis, atendendo, quinzenalmente,  

na Santa Casa local, como médico voluntário. Justificou oralmente sua Indicação Nº 125, 

lembrando que a medida protegerá os alunos das doenças transmitidas pelos pombos, 

como o caso da toxoplasmose, que é mortal. Também justificou sua Indicação Nº 126, 

lembrando que,  numa parte do muro,  já existe alambrado, mas, há um trecho sem qualquer 

proteção, de uma altura de três metros, de onde já caíram, dentre tantos, um idoso e uma 

criança, portanto, finalizou dizendo que o atendimento dessa proposição preservará outras 

vidas.  O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA, justificando a Indicação Nº 127, que 

apresentou juntamente com os demais membros da Comissão de Saúde desta Casa e os 

Nobres Pares do seu partido – PR, disse ter tomado conhecimento de que os médicos do 

Estado, atualmente disponíveis a este Município, serão recolhidos para a cidade de Mogi 

das Cruzes e, antes que isto aconteça, é necessário o empenho de todos, Poder Legislativo 

e Executivo, junto aos deputados da região, para  evitar. Citou o Dr. Carlos Ragio Chrisman, 

médico super conceituado, que atende no Posto de Saúde local, e que Salesópolis não 

pode perdê-lo, além de outros, pois ainda precisa de mais médicos e de mais 

especialidades, como Psiquiatria e Cardiologia. Concluiu dizendo que Salesópolis deveria 

receber mais médicos e não deslocar os que aqui trabalham, pois,  o Estado já não dá nada 

e ainda o que tem quer tirar. Também justificou seu Requerimento Nº 47, lembrando que, há 

oito anos, realizou um trabalho que resultou no fornecimento de energia elétrica, rede de 

água e torneira comunitária para alguns bairros, entre esses as Ruas João Hidalgo e Pedro 

Eugênio Bueno, mas, passado todo este tempo, ainda precisam da rede coletora de esgoto 

e pavimentação da rua, para evitar contaminação da água. Lembrou que há um plano 

diretor aprovado, portanto, o Poder Executivo deve autorizar o serviço e garantir melhor 

qualidade da água às famílias, bem como evitar sejam contaminados os mananciais. Disse 

que a mesma necessidade afeta o Bairro dos Mirandas, matéria da sua Indicação Nº 122, 
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portanto, necessitando a intervenção da Prefeitura Municipal para adequar a situação e 

atender os munícipes com água tratada. Quanto à sua Indicação Nº 121, esclareceu que a 

apresentou porque o funcionário que trabalhava no Acessa São Paulo foi capacitado e 

estava trabalhando, contudo, com o recolhimento dos funcionários municipais em desvio de 

função, aquele programa foi interrompido. Disse que a Secretaria Municipal de Educação 

tem mais de trezentos funcionários e, considerando que em outras secretarias não há 

funcionários disponíveis e que tal programa é um veículo educacional, concluiu enfatizando 

que será necessário o bom senso da Administração Municipal para evitar a interrupção 

definitiva desse importante benefício. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS parabenizou a cidadã 

Suely Barretta pelo requerimento apresentado a este Legislativo, concordando que, se a ex-

Primeira Dama recebeu dinheiro indevido, deve devolvê-lo aos cofres públicos, assim como 

devem ser punidos os responsáveis pelos valores indevidamente repassados à Santa Casa 

local. Enfatizou que dessa forma, a referida cidadã ajuda a fiscalizar a aplicação do dinheiro 

público, portanto, se colocou à disposição da mesma para tudo que precisar em benefício 

da população. Declarou ainda seu apoio ao Projeto de Lei Nº 06,  do Nobre Colega Cristian, 

comentando que procurou o Assessor Jurídico desta Casa de Leis,  solicitando  a 

elaboração de projeto de igual teor, quando foi informado do apresentado. Considerou 

absurdo o que vem ocorrendo na Praça central, onde há acúmulo de garrafas recolhidas 

pelo jardineiro, pois, o uso delas em brigas, pode provocar mortes. Apoiou ainda a 

Indicação Nº 125 do Nobre Colega Mário, comentando que também recebeu reclamações 

das mães da unidade escolar do Bairro Nhá Luz, onde os pombos também estão invadindo, 

além da necessidade de limpeza na sua caixa d’água. Em seguida, justificou oralmente sua 

Indicação Nº 124, dizendo que já há estrutura no local para atendê-la, bastando a empresa 

fazer o prolongamento solicitado, para o qual espera contar com o apoio do Deputdo 

Estadual André do Prado, com quem se reunirá, na próxima quarta-feira, levando esta 

reivindicação. Finalizando, apoiou a Indicação Nº 122, do Nobre Par Claudinei, lembrando 

que também se empenhou muito para conseguir a rede de água naquele local, que é 

próximo ao Salão ARE Festas, contudo, ainda precisa da rede de esgoto ora solicitada. O 

VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ iniciou justificando seu Requerimento Nº 48, acrescentando 

que a troca das caixas d’água solicitadas é um caso de saúde pública. Também justificou 

seu Requerimento Nº 49, enfatizando que o problema no Aterrado se arrasta há três meses 

e,com isso, os moradores estão correndo risco de vida ao passarem pelas minúsculas 

pontes e com água nos calcanhares. Disse que nunca participou de uma sessão com tantos 

trabalhos apresentados, como nesta, demonstrando que o governo municipal vai mal, pois, 

se o Vereador precisa pedir limpeza de bueiro ou solução para pombos em escola, significa 

que os responsáveis pelo setor não estão vendo tais problemas.  Disse que espera,  um dia, 

usar a tribuna deste Legislativo para elogiar o Poder Executivo, mas, nesta data, não vê 

merecimento, pois, a segurança está mal, falta limpeza na cidade, a área de educação e 

transporte estão bagunçadas, nada merece elogio. Acrescentou que o povo não vem sendo 

bem atendido, nem mesmo ele que solicitou cópia do projeto do Aterrado o recebeu 

corretamente, questionando neste caso, se nem a Secretaria de Planejamento está 

funcionando. Disse nunca ter visto a cidade no caos governamental como atualmente, com 

muitas irregularidades, experimentações sem uso de experiência, esperando, portanto, não 

sejam os quatro anos apenas para conserto. Falou que a cidade merece seriedade, o que 

percebe apenas nos Vereadores, que falta punho forte do Prefeito Municipal para resolver 

os problemas, como no caso do transporte coletivo, serviço prestado pela Empresa Júlio 
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Simões. Disse que os governos anteriores foram criticados, mas, o atual Prefeito corre o 

risco de ser igual ou pior do que os antecessores, visto que nem os salários dos servidores 

reajustou, fazendo com que alguns funcionários recebam valores inferiores ao Salário 

Mínimo Nacional. Comentou, por fim, que as estradas rurais estão péssimas, dificultando 

até mesmo o transporte escolar,  comprovando que nesta cidade não se faz manutenção em 

nada, espera cair para depois ver o que faz, como no caso da passagem do aterro. O VER. 

PAULO AROUCA SOBREIRA iniciou dizendo que todas as Indicações apresentadas 

seriam dispensáveis se a Secretaria Municipal de Educação fizesse uma programação de 

manutenção, no início do ano, antes de começarem as aulas, incluindo limpeza de caixa 

d’água, exterminação de pombos, dentre outros serviços. Disse que a situação estava 

precária quando a nova administração assumiu a Prefeitura Municipal, portanto, deve-se ter 

bom senso para aguardar certos serviços, considerando-se ainda que a arrecadação do 

município depende do pagamento de impostos.  Justificou oralmente suas Indicações Nºs 

119 e 118 e, neste último caso, disse que a apresentou porque o mato vem prejudicando o 

tráfego de veículos na via pública.  Em seguida, justificou sua Indicação Nº 117, sugerindo 

que a limpeza seja feita nas demais escolas e, quanto à sua Indicação Nº 116, acrescentou 

que outras estradas necessitam de manutenção, pois tiveram a situação agravada com o 

período das chuvas, contudo, ressaltou que o período também não é propício para 

utilização de certos maquinários. Reportou-se à proposição do Nobre Par Claudinei, em que 

sugere a contratação de novas especialidades médicas, acrescentando também a 

necessidade de Neurologista. Relatou que esteve na Santa Casa para solicitar o 

preenchimento de um formulário de auto-custo, para um paciente dependente do remédio e 

sua receita e, em trinta segundos, foi atendido por quatro funcionários, que, ao invés de 

atendê-lo, dificultaram o atendimento. Sugeriu que, antes da Audiência Pública, a Secretária 

Municipal de Saúde faça um levantamento dos problemas da sua área, para evitar fatos 

como o ocorrido, prejudicando o fornecimento de medicamento à pacientes que não têm 

condições de adquiri-lo por conta própria. Enfatizou que são quatro funcionários, mas não 

tem médico, portanto, deveriam,  ao menos,  preencher o formulário que procurava, 

declarando-se chateado pelo mau atendimento recebido, pois é Vereador, representa o 

povo e seus interesses. Por fim, disse que oficializará o caso ao Sr. Prefeito Municipal, 

solicitando-lhe providências e que coloque alguém, com competência, para lidar com as 

questões de saúde.  O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS justificou que sua Indicação 

Nº 111 vem acrescentar os pedidos apresentados pelo Nobre Colega Claudinei, através do 

Requerimento Nº 47, para a mesma Rua Pedro Eugênio Bueno. Esclareceu que referida rua  

tem um trecho com infraestrutura precária, inclusive sem asfaltamento, contudo,  há mais de 

vinte famílias moradoras. Em seguida, justificou sua Indicação Nº 112, lembrando que já foi 

feito o mesmo serviço no local, mas, devido ao fluxo constante de veículos de grande porte, 

novamente foi danificada a boca-de-lobo que, isolada por cavalete, como medida 

temporária, prejudica a movimentação de pedestres e mesmo de veículos, necessitando da 

manutenção ora solicitada como medida definitiva. Justificou sua Indicação Nº 113, 

esclarecendo que os funcionários da área administrativa estão realizando a limpeza do 

setor, contudo, o atendimento ao público fica prejudicado, dado o grande movimento diário 

de pessoas, o que justifica a necessidade de funcionário fixo para os serviços de limpeza, 

especialmente, por tratar-se de um setor da saúde. Disse que respeita a opinião do Nobre 

Colega que julgou este um péssimo governo, contudo, considerou prematuro o julgamento 

para uma gestão que não completou cem dias, lembrando ainda, que todos sabem a 
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situação em que a atual Administração encontrou o município, com maquinários sucateados 

e dívidas extraordinárias. Acrescentou que, no seu ponto de vista, houve muito avanço, pois 

os maquinários não tinham nem pneu para rodar e agora os têm, assim como outras 

máquinas já estão em condições de trabalho, porém, é grande a demanda que se acumulou, 

não apenas nestes três meses, mas, no último ano que deixou de ser atendida. Referindo-

se ao SAMU, disse que este também foi encontrado com dívida pendente há mais de um 

ano,  e o Prefeito Rafael a negociou e reparcelou o saldo remanescente, bem como está 

correndo para resolver outros convênios perdidos, no âmbito estadual e federal, e tem 

conseguido reverter várias situações. Por fim, o orador reiterou que,  no momento,  é 

prematuro emitir uma opinião no sentido em que foi feita. Passando a presidência ao vice-

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

CORRÊA reportou-se ao problema da passagem do aterro, enfatizando que o Sr. Prefeito 

Municipal deve fazer uma reunião com os moradores daqueles arredores e expor a situação 

do projeto, bem como a data prevista para iniciar a obra. Quanto à proposição do Nobre 

Colega Claudinei, sobre o possível recolhimento dos médicos do Estado para o município 

de Mogi das Cruzes, disse que Salesópolis não pode perder os que já tem e ainda precisa 

de mais médicos, perdê-los piorará a situação da saúde nesta cidade, cuja Santa Casa local 

já está sofrendo intervenção. Enfatizou que, realmente, há demanda para diversas 

especialidades, como Cardiologista, Ginecologista, Pediatra, Psiquiatra e Neurologista, 

além da necessidade de Médico Especialista em Ultrassonografia, pois, atualmente, só tem 

uma médica nessa última especialidade, enfatizando que,  se perder os médicos já 

disponíveis,  ficará mais difícil retomá-los. Com referência à manutenção das escolas rurais, 

o orador disse que as aulas já se iniciaram com atraso, portanto, a Secretaria Municipal de 

Educação teve tempo hábil para fazer os serviços necessários nas unidades escolares, 

mas, ficaram preocupados com picuinhas, ao invés de trabalhar. Lembrou que o Prefeito 

Rafael deu um prazo de cem a cento e vinte dias para cada Secretário Municipal mostrar 

serviço, portanto, em breve, deverá fazer uma reunião e decidir quem fica e quem será 

substituído, lembrando que é o nome dele que está em jogo. Acrescentou ainda que, se as 

pessoas que assumiram os cargos são competentes ou não, quem assinou a Portaria de 

admissão foi o Sr. Prefeito, portanto, se não estão atendendo a população, ele deve 

substituí-las, cortando o mal pela raíz, porque o tempo está passando e a situação pode se 

agravar.  Alertou que,  se deixar a mudança para fazer depois, a pessoa ficará contra o 

Prefeito e divulgará que não teve oportunidade, e ainda vai apoiar outro candidato 

adversário. Por fim, disse que o Sr. Prefeito Municipal está com a decisão em suas mãos e 

lembrou que ele já esteve nesse cargo, portanto, tem experiência e sabe como funciona,  

embora sofra algumas críticas, até injustas, é ele que tem a caneta na mão para decidir. 

Retomando a presidência e não havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE 

passou para a ORDEM DO DIA e, conforme pauta publicada, solicitou ao Sr. 1º 

Secretário que procedesse a leitura dos PARECERES CJR Nº 04/13 com sua EMENDA 

MODIFICATIVA Nº 01/13, CACIT Nº 01/13 e CFO Nº 12/13, todos recomendando a 

aprovação do PROJETO DE LEI Nº 004/13 (Dispõe sobre a proibição da comercialização e 

da utilização do cachimbo conhecido como narguilé e dá outras providências), de autoria do 

Ver. Cristian Luiz Candelária, com a Emenda apresentada pela Comissão de Justiça e 

Redação. Terminada a leitura, o Sr. Presidente colocou em única discussão o PROJETO 

DE LEI Nº 004/13 (Dispõe sobre a proibição da comercialização e da utilização do cachimbo 

conhecido como narguilé e dá outras providências), de autoria do Ver. Cristian Luiz 
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Candelária, com a EMENDA MODIFICATIVA Nº 001/13, de autoria da Comissão de Justiça 

e Redação e, ninguém se manifestando, submeteu à votação, primeiramente,  a referida 

Emenda, que foi aprovada por unanimidade.  Aprovada a Emenda Modificativa Nº 001/13,  o 

Ver. Paulo Arouca Sobreira requereu a dispensa da elaboração da redação final ao 

Projeto de Lei Nº 004/13, requerimento este que, submetido ao Plenário,  também foi 

aprovado por unanimidade.  Aprovada a dispensa da elaboração da redação final, foi o 

referido PROJETO DE LEI Nº 004/13, com a Emenda Modificativa Nº 001/13, submetido à 

votação, o qual foi aprovado por unanimidade, ou seja, onze votos. Não havendo mais 

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. A VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE comentou a 

persistência do problema relativo ao crescente número de cães que perambulam pelas ruas 

da cidade e estão atacando os pedestres. Alertou que tais animais não são vacinados, o 

que os torna uma ameaça maior à população, já que estão em todos os lugares, rosnando 

para todos que passam por perto e, diante da falta de canil municipal,  sugeriu a castração 

desses animais. Lembrou que apresentou a Indicação Nº 32 solicitando medidas para 

resolver o problema, assim como outros Vereadores o fizeram, reiterando o pedido, pois, 

acredita, que também não são alimentados corretamente. Ressaltou a necessidade de 

buscar solução junto aos dois Veterinários da Municipalidade, lembrando que, no caso de 

um animal, que tem dono, atacar um pedestre, seu dono deve apresentar carteirinha de 

vacinação e se responsabilizar formalmente pelo ato e suas consequências, mas, no caso 

de cães abandonados, ninguém é responsabilizado ou sabe os problemas que podem 

provocar. Finalizando, dirigiu-se ao Sr. Presidente pedindo verificar o que pode ser feito, 

ainda que agendando uma reunião para que todos juntos discutam e encontrem uma 

solução para os cães soltos pelas ruas desta cidade. O VER. CRISTIAN LUIZ 

CANDELÁRIA disse que um munícipe lhe procurou solicitando a limpeza do Córrego Padre 

Manoel e gostaria de registrar, já que ele acompanha as sessões online, que o serviço já 

está sendo realizado, assim como registrou à solicitante do patrolamento da rua e estrada 

do Bairro Totozinho Cardoso, que o serviço será feito, em breve. Com relação aos cães 

soltos pelas ruas da cidade a os pombos nas escolas, lembrou que, quando cobrou da 

veterinária Mariana, responsável pela Diretoria de Zoonose, a vacinação contra brucelose, 

ela informou que o veterinário Eduardo não estava permitido a vacinar os animais porque 

tinha outros assuntos a tratar, como o controle de pombos, dos cães e pernilongos, contudo, 

pelo que se vê, ele não está fazendo isso também, haja vista as reclamações diárias e as 

proposições apresentadas pelos Vereadores, mas, se tiver, disse que, enquanto Vereador, 

deveria ser comunicado. Com relação ao transporte escolar das linhas estaduais, disse que 

moradores do Bairro Ouro Branco lhe reclamaram que seus filhos estavam faltando às aulas 

porque os ônibus não os buscavam e, indo ao escritório da empresa prestadora de serviço 

para saber o motivo, foi informado que a suspensão se deu porque os Policiais Militares 

junto à Autoridade de Trânsito da Prefeitura Municipal estavam autuando os veículos. 

Enfatizou que, se isto está ocorrendo, é porque há algo errado, questionando se os pais 

ficarão em paz colocando seus filhos em transporte cujo motorista sequer tem autorização 

para este tipo de transporte e os veículos não são apropriados para transporte de 

escolares. Enfatizou que não são todos os veículos, nem todos os motoristas, que estão 

inadequados, mas, acredita que o Prefeito Municipal não aprova tal infração, porque preza 

pela segurança dos estudantes,  e o Código de Trânsito Brasileiro está acima dele. 
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Enfatizou que,  se por outro lado, houver abuso de autoridade por parte dos Policiais, 

também ajudará a denunciar, mas não compartilhará com coisas erradas. Agradeceu ao Sr. 

Renato – Autoridade de Trânsito do Município, por afixar as placas de trânsito que solicitou 

na sessão passada, como na Travessa do Mercadão e outros. Lembrou que apresentou a 

Indicação Nº 47, solicitando o aumento de efetivo policial, tanto da Polícia Civil quanto da 

Militar, contudo, surpreendeu-se ao tomar conhecimento,  somente através da imprensa 

local,  Jornal do Povão e Blog – Anotiprime, que, no último dia vinte e um, o Deputado 

Estadual Dr. Gondim esteve na Delegacia de Polícia Civil local, prestigiando a posse do 

novo Delegado Seccional - Dr. Luiz Carlos Branco. Finalizou dizendo que tem trabalhado, 

desde as três horas da madrugada, para representar o povo salesopolense e, mesmo 

assim, não foi convidado para tal posse, contudo, colocou-se à disposição da nova 

autoridade, registrando que, se houver novas posses, podem convidá-lo enquanto Vereador 

e fará questão de prestigiar. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO iniciou requerendo um 

minuto de silêncio pelo passamento, nesta semana, do Sr. João Pinto, morador do Bairro 

dos Mirandas, que honrou muito esta cidade, requerimento este que foi,  de imediato, 

deferido pelo Presidente. Ato contínuo, o orador também reportou-se ao transporte de 

escolares, comentando que o ônibus que transporta os estudantes, moradores do Bairro 

Fartura, estão deixando as crianças aguardarem, na porta das escolas, por cerca de vinte 

ou trinta minutos, contudo, elas têm em torno de nove a dez anos apenas e, pela demora, 

muitos resolveram ir a pé para casa, expondo-se a todo tipo de risco. Acrescentou que a 

empresa anteriormente responsável  pelo transporte escolar, passava primeiro na EE 

Professora Rosa Maria de Souza, mas, a atual, passa antes na EE Professora Olga Chakur 

Farah, e depois naquela unidade, fazendo com que os alunos aguardem todo este tempo o 

transporte escolar. O orador alertou ainda que, após a saída dos alunos, os portões das 

escolas são fechados e os alunos ficam na rua, aguardando o ônibus que chega lotado, o 

que também expõe os estudantes à riscos. Informou que esteve também no escritório da 

nova empresa, expondo os problemas que lhe foram trazidos, tendo a promessa de que 

tudo seria resolvido, mas, até o momento, os problemas persistem. Também registrou que, 

os estudantes dos Bairros Ribeirão do Pote, Arrepiado e Aterrado estão sem o transporte 

escolar, perdendo aula, necessitando de medida urgente. Também alertou para a 

necessidade de tomar medidas junto ao Conselho Tutelar do Município, com relação ao 

crescente número de crianças que estão se embriagando, o que pode constatar, 

especialmente nos finais de semana, quando se dirige ao seu trabalho, na Padaria,  às 

quatro horas da madrugada, tem visto vários sendo carregados por amiguinhos, sugerindo 

até mesmo implantar o toque de recolher no município. Por fim, lembrou que há lei que 

proibe a venda de bebida alcoólica para menores e, se o Conselho Tutelar agir nas 

madrugadas, especialmente, nos finais de semana, conseguirá, junto a esses menores, 

informações sobre quem e onde comprou a bebida, atribuindo responsabilidades, relatando 

o caso de uma criança de dez anos, cujo pai foi surpreendido, recebendo-a de madrugada, 

travada de bêbada, pois havia pulado a janela e saído às escondidas. O VER. CLAUDINEI 

JOSÉ DE OLIVEIRA apoiou o Nobre Colega que o antecedeu acerca do exagero no uso de 

bebida alcoólica por parte de crianças, nos finais de semana, bem como o crescente uso de 

drogas. Disse que também presenciou uma situação, no final de semana, na área central 

desta cidade, demonstrando a falta de ronda policial, como também de infiltrações de 

policiais para descobrir os focos. Lembrou ainda a necessidade de uma Força-Tarefa, 

através do Ministério Público, cujo Promotor é o Curador da Vara da Infância e da 
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Juventude e recebe para estar presente no município, para também sair pela praça, nos 

finais de semana, para verificar a situação, pois é um trabalho que depende de uma equipe 

que se forma junto ao Conselho Tutelar e Polícias. Enfatizou a necessidade de cobrar 

aqueles que se vê constantemente, mas, lembrar que o Ministério Público também é 

responsável, como ocorreu no mandato anterior, quando foi realizada uma reunião nesta 

Casa de Leis e, por falta de medidas, desde então, o problema vem crescendo. Disse que 

há cobrança para implantação de casa de abrigo, centro psicossocial, tudo dentro do 

padrão, mas, não se vê atuação junto aos menores ou aos seus pais, aos quais cabe a 

responsabilidade de cuidar para que seus filhos não fiquem sozinhos na rua, após as vinte 

e duas horas. Enfatizou que, ficar sentado só mandando atuar e não verificando os 

problemas in loco, como tem feito o Ministério Público local, não resolverá os problemas, 

reiterando a necessidade da força-tarefa, e que cada um faça a sua parte. Com relação ao 

transporte escolar, também solicitou ao Sr. Presidente agendar reunião com o responsável 

e os membros desta Casa de Leis, a fim de discutirem os problemas e soluções, contudo, 

reconheceu que toda mudança gera alguns problemas, e que a reunião servirá para evitar 

que se alastrem. Com relação às autuações da Polícia Militar,  disse que é importante saber 

o que a Diretoria Regional de Ensino vem fazendo, pois referido transporte é de 

responsabilidade do Estado e que a atual empresa assumiu o transporte escolar neste 

município e região,  em consequência de uma sentença julgada e dada causa ganha na 

Justiça. Informou ainda que tem visto nos jornais da região, as mesmas reclamações do 

transporte escolar nos municípios de Suzano e Mogi das Cruzes, portanto, acredita que a 

Diretoria Regional de Ensino deve se manifestar para evitar prejuízos aos alunos que estão 

perdendo aulas. Enfatizou assim a importância de um representante da Diretoria de Ensino 

na reunião solicitada, para definir um prazo para normalizar o atendimento aos escolares. 

Reportando-se novamente às autuações da Polícia Militar ao transporte escolar, sugeriu 

que trabalhem da mesma forma junto aos ônibus da Empresa Júlio Simões, multando, 

apreendendo e assim, garantindo tratamento igual às grandes ou pequenas empresas, no 

único objetivo de preservar a vida dos usuários salesopolenses de uma ou de outra 

empresa, forçando todas a se adequarem às normas de transporte escolar e coletivo, 

municipal e intermunicipal, não protegendo nem um, nem outro. Referindo-se aos problemas 

mencionados envolvendo crianças e jovens, enfatizou a necessidade de implantar políticas 

públicas voltadas a eles, ouvindo-os e avaliando as causas, lembrando, por exemplo, que 

os shows realizados na praça, por ocasião das festas religiosas,  terminam por volta da 

meia noite, e muitos jovens saem para ver estes shows. Declarou seu apoio à proibição de 

venda de bebida em garrafas, como mais uma forma de prevenir os problemas. Informou 

que,  em breve,  anunciará o resultado de algumas reuniões que vem participando junto aos 

Deputados Estaduais e outros Nobres Pares, na busca de benefícios às mais diversas 

áreas, assim como na busca de recursos, na esfera federal, especialmente, para amenizar 

os problemas da Santa Casa local, que está precisando até mesmo de remédio. Por fim, 

registrou a presença do ex-Vereador Agnaldo Bueno (PT), certo de que ele poderá 

continuar auxiliando o município na esfera federal. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS também 

referiu-se à Empresa Bonauto, de transporte escolar, lembrando que, logo que ela assumiu 

as linhas, a parabenizou, mas, na oportunidade, já registrou que a função do Vereador é 

fiscalizar. Disse que também tem recebido reclamações e, se é necessário tempo para 

regularizar a situação, alguma providência deve ser tomada para  que os alunos não 

percam as aulas. Disse que o Sr. Prefeito Municipal deve ser muito bem assessorado, pois, 
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nesta data, recebeu reclamação do motorista Carvalho que não pode buscar um aluno da 

Estrada do Bracaiá, devido às péssimas condições da estrada, necessitando de 

patrolamento para evitar, inclusive, prejuízos ao estudo, que é direito das crianças e 

adolescentes. Com relação aos menores que estão bebendo, sugeriu que o Conselho 

Tutelar os leve para a Delegacia de Polícia, liberando-os somente com a presença dos seus 

pais, medida adotada em cidades vizinhas e que tem dado bons resultados, diminuindo 

bastante o número de crianças na rua, fumando, bebendo e usando drogas. Parabenizou o 

“Sr. Dito”, motorista do carro do Conselho Tutelar, que separou uma briga de crianças em 

frente a escola, onde uma gangue batia em um menino. O orador questionou onde está a 

Ronda Escolar que deveria estar na porta das escolas, o que não tem visto, demonstrando 

a necessidade do aumento do efetivo, que já foi solicitado e, até o momento, não obteve 

resultado. Enfatizou a necessidade de resolver os problemas de segurança neste município, 

haja vista as constantes brigas na praça e, sempre, não há policiamento. Com relação aos 

cães abandonados, lembrou que há lei municipal dispondo sobre a castração de animais, 

bastando ao Poder Público tomar providências. Lembrou que o Sr. Prefeito Municipal disse 

que daria cem dias aos seus Secretários, portanto, os responsáveis pelos setores que não 

funcionam devem ser dispensados, citando em especial a Área de Educação, os 

Veterinários responsáveis pelos cães abandonados e o Setor de Obras. Disse que tem visto 

várias ruas esburacadas, como a Rua Esperança e, embora os Vereadores apresentem 

proposições em atenção aos reclamos da população, muita coisa deveria ser vista pelos 

próprios fiscais da Municipalidade. Acrescentou que toda obra deve ser fiscalizada, 

incluindo as realizadas pela Sabesp, que contrata empreiteiras picaretas e não acompanha 

o serviço, contudo, se ela não fiscaliza, a Prefeitura Municipal deve fazê-lo por tratar-se de 

obra pública.  Por fim, falou que, na próxima semana, fotografará algumas obras realizadas 

pela Sabesp para comprovar o que diz, e que já levou a reclamação para o Sr. Domingos – 

Encarregado local da Sabesp, sobre o buraco que ficou em frente a propriedade do 

“Coronel PM Cursino”, após obra realizada pela empresa e, até o momento, não foi 

consertado. Atribuiu responsabilidades àquele encarregado que não poder deixar o mau 

serviço prestado pela empreiteira, sem tomar providências, citando ainda a Rua Esperança, 

onde a empresa também realizou serviço e deixou danificada. Também atribuiu a culpa da 

situação à Prefeitura Municipal, pois o Secretário e Diretor Municipal de Obras não andam 

pelas ruas e bairros verificando as obras, especialmente, as mais recentes, notificando as 

empreiteiras sobre os problemas, enfatizando que sempre usará a tribuna para denunciar, 

pois a função do Vereador é fiscalizar e, para isso são muito bem pagos. Registrou acreditar 

que o Prefeito Rafael não saiba, mas,  o Fundo de Garantia vem sendo descontado dos 

funcionários mas, não é feito o respectivo depósito, enfatizando que isto é um crime, 

ressaltando a importância do Prefeito ser muito bem assessorado para evitar ouvir tais 

manifestações. Disse que, ao completar os cem dias, espera que o Prefeito mantenha quem 

for bom e dispense os demais porque, do jeito que está, não pode permanecer. Quanto à 

Lei de Responsabilidade Fiscal, lembrou que o ex-Prefeito Adilson deixou a Prefeitura 

Municipal endividada, inclusive, junto ao Correio, está sem crédito em Oficina de Auto e o 

atual Prefeito está sem veículo, utilizando-se do emprestado pela Câmara Municipal, e que, 

para abastecimento de combustível,  houve acordo. Reconheceu não ter como cobrar muito 

do Prefeito Rafael que assumiu a Prefeitura Municipal endividada e, para “colocar a casa” 

em ordem, os Vereadores deverão ajudá-lo a administrar, acreditando que ele está 

querendo trabalhar e consertar o que está errado. Lembrou que o Nobre Colega Claudinei 
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foi louvado pelo trabalho que realizou, culminando com a devolução de dinheiro, pelo Dr. 

Gilberto Lozano que, na condição de vice-Prefeito Municipal, também recebeu salário 

também como médico, em duplicidade, contudo, o ex-Prefeito Adilson também acumulou 

salário como Secretário Municipal e Vice-Prefeito no mandato anterior, questionando se ele 

estava certo e aquele errado, cobrando uma atitude do Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo, que é um órgão fiscalizador. Por fim, requereu um minuto de silêncio pelo 

passamento do Sr. Juca Maia, homem trabalhador, aposentado do DER, que trabalhou nas 

estradas desta cidade, antes contudo, enfatizou a necessidade de solucionar a questão do 

Cemitério Municipal, pois, para o sepultamento desse senhor, a família teve que emprestar 

espaço de outro. O Requerimento de um minuto de silêncio foi deferido pelo Sr. Presidente 

e, ato contínuo, prosseguindo com a ordem de inscrição, concedeu a palavra ao VER. 

BENEDITO LÉLIS RENÓ. O orador iniciou desejando boa recuperação ao Sr. José Luiz 

Freire – Secretário Municipal de Mogi das Cruzes, salesopolense e Emérito Cidadão que, 

recentemente, sofreu infarto. Registrou que teve o prazer de receber em sua casa, o novo 

Delegado Seccional, o Deputado Estadual - Dr. Luiz Carlos Gondim, o Delegado local – Dr. 

José Carlos Alvarenga, e demais Policiais Civis e Investigadores, enfatizando a importância 

do trabalho do Deputado Estadual Dr. Gondim, demonstrando a preocupação com o déficit 

de pessoal na área de segurança pública. Com relação aos cães abandonados, lembrou 

que há canis particulares, como o do Bairro Ribeirão do Pote, sugerindo regularizá-lo, pois, 

segundo informações, a Municipalidade recebeu recursos para aplicar em canil, sendo 

necessário verificar a possibilidade de utilizá-lo. Quanto à sugestão de castração, o orador 

disse que os cães que ficam na rampa de entrada do prédio da Prefeitura Municipal, 

também estão levando carrapatos e pulgas para os setores municipais e, para solucionar 

isso, não precisa de recurso estadual ou federal, basta bom senso. Disse que o prazo dos 

cem dias requer paciência, porém, espera que não sejam necessários cem anos, 

acrescentando que este governo é lento para resolver as pequenas coisas, que dirá para 

solucionar as coisas maiores, sugerindo resolver primeiro as menores, deixando outras para 

depois, e que falta planejamento. Quanto à sugestão de demissão dos Secretários que não 

tiverem satisfeitos, disse que corre-se o risco da Prefeitura Municipal ficar vazia.  Lembrou 

que esteve na primeira reunião em que o Sr. Prefeito Municipal apresentou seus Secretários 

Municipais, cuja maioria eram pessoas de fora deste município e que, alguns deles, já se 

desligaram do quadro, como o caso dos Assessores Jurídicos. Quanto aos comentários de 

que muitos vão embora porque os salários são baixos, enfatizou que, somente os que 

amam Salesópolis estão dispostos a trabalhar pela cidade. Com relação aos jovens e uso 

de bebida e drogas, lembrou que já se falou em Lei Seca, e que é necessário conversar 

com os comerciantes, expondo que, se o índice não baixar, terão que tomar medidas 

severas, pois, o grande culpado da situação é quem comercializa. Lembrou que a praça 

central foi construída com o objetivo de oferecer lazer a toda família salesopolense, mas, 

depois de transformada em Praça de Eventos, foi destruída a grande tradição, sendo palco 

de experimentos diversos e altos valores aplicados nas suas reformas, os quais poderiam 

ser aplicados em outras coisas. Ressaltou a importância de realizar eventos culturais e 

esportivos para ocupar o tempo da juventude, evitando crianças pularem as janelas de suas 

casas para ir escondidas à praça, porque é a única coisa para fazer. Disse que isso pode se 

repetir, cada vez mais, e para evitar, acredita que o município precisa de Teatro Municipal e 

Cinema, lembrando que, não fossem as ONG’s existentes no município, a situação estaria 

muito pior, porque o Poder Público não tem capacidade para cuidar das crianças, que estão 
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sendo cuidadas pelas entidades sérias. Lembrou que, no último dia vinte e dois de março, 

foi comemorado o Dia da Água, instituído pela Conferência Rio-92 e, embora Salesópolis 

seja a cidade das águas, não houve nenhuma comemoração. Questionou como o município 

quer receber compensação financeira da Sabesp se não aproveita oportunidades como esta 

para divulgar, ao mundo, que Salesópolis abastece São Paulo, chamando a imprensa para 

mostrar a água, enfatizando que, para isso, não precisaria de verba do Governo Estadual 

ou Federal, apenas uma ação do Secretário Municipal de Meio Ambiente. Disse que, se 

tiver que tirar algum Secretário, deve-se tirar todos,  porque ninguém está cumprindo com o 

seu papel. Enfatizou que a água representa setenta por cento da superfície do Planeta e, 

apenas dois e meio por cento desse total é água doce, adequada para o consumo do 

homem, contudo, lembrou que a água doce não serve apenas para beber, mas também 

para higiene, limpeza, na indústria e, principalmente, na agricultura. Acrescentou ainda que, 

no século vinte, a população do Planeta Terra triplicou e o consumo de água doce 

aumentou seis vezes e, para comemorar o Dia da Água, procedeu a leitura da letra da 

música – Planeta Água, de autoria de Guilherme Arantes, manifestando a grande 

importância da água para Salesópolis, conforme segue transcrito: “Água que nasce na fonte 

serena do mundo E que abre o profundo grotão, Água que faz inocente riacho e deságua na 

corrente do ribeirão, Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão, Águas que 

banham aldeias e matam a sede da população, Águas que caem das pedras, no véu das 

cascatas ronco de trovão, e depois dormem tranquilas no leito dos lagos, no leito dos lagos, 

Água dos igarapés onde Iara mãe d'água é misteriosa canção, Água que o sol evapora pro 

céu vai embora, virar nuvens de algodão, gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a 

plantação, gotas de água da chuva, tão tristes são lágrimas na inundação, Águas que 

movem moinhos, são as mesmas águas, que encharcam o chão, e sempre voltam humildes, 

pro fundo da terra.” O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA iniciou dizendo que teria que 

usar uma pitada de demagogia sobre a questão da cobrança da água no Planeta, pois, 

infelizmente, já vem sendo cobrada há mais de vinte anos, contudo, não se sabe quando 

vão pagar. Enfatizou que os Vereadores querem saber dos deputados que atendem este 

município,  sobre a aprovação da Lei Específica, dada sua importância para o município. 

Registrou que referida lei deve estar comemorando quinze anos em trâmite e, há muitos 

anos, a única informação que têm é de que referida lei será votada, mas, é necessário que 

isto se efetive. Lembrou que Salesópolis dispõe e fornece bastante água, contudo, os 

munícipes pagam para tê-la e não recebem qualquer benefício em troca. Quanto ao Dia da 

Água, ressaltou que não deve ser apenas para homenagear o fornecedor de água, mas, 

para conscientizar os que a desperdiçam, por tratar-se de bem finito e, em breve, terá preço 

igual ou superior ao petróleo, diante da escassez que se prevê. Reiterou a necessidade de 

preservá-la para evitar tantos transtornos, necessitando então, da conscientização do uso 

racional e consciente. Disse que pode-se cobrar da Secretaria Municipal de Educação a 

realização de palestras, no início de todos os anos, objetivando a conscientização sobre o 

bom uso da água. Falou que, em sua opinião,  na condição de fornecedora, Salesópolis 

deveria ter desconto no tratamento do esgoto, mas, lamentou que ainda não se tenha 

conseguido sequer a renovação do contrato com a Sabesp, vencido há mais de seis anos. 

Enfatizou a necessidade de cobrar também dos Deputados representantes desta cidade,  

ajuda para acelerar a renovação deste contrato, lembrando que à Sabesp não importa 

apressar tal renovação, pois, já foi realizada reunião com os representantes daquela 

empresa, onde foram apresentadas propostas e eles ficaram de retornar, mas, até o 

http://planetaagua.guilhermearantes.letrasdemusicas.com.br/
http://planetaagua.guilhermearantes.letrasdemusicas.com.br/
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momento, mais nada se falou sobre o assunto. Lembrou que a Cia. Suzano de Papel e 

Celulose também veio a este município e  participou de reunião, sempre que precisou 

atender exigência para conquistar os títulos necessários à ISO 14.000 e, depois disso, não 

veio mais. Registrou que ele próprio, participou de seis reuniões agendadas pela citada 

empresa e, em todas elas, cobrou benefícios, mas, até o momento, nada ajudaram na área 

social, seja para atender crianças e adolescentes ou a Santa Casa local. Retomando sobre 

a Sabesp, disse que ela ajuda fornecendo água em Desfile Cívico, mas, não dá ajuda real 

em programas sociais, que realmente beneficie a população, através das escolas ou de 

ONG’s, lembrando ainda que a Empresa Bandeirante Energias do Brasil também deve ser 

cobrada a ajudar este Município.  Enfatizou a necessidade de cobrar benefícios para 

Salesópolis, por parte de todas essas empresas, pois, em várias cidades, já viu placas 

dessas mesmas empresas, nos mais diversos pontos, praças, Santas Casas e outros, 

divulgando que as ajudam ou mantém, como por exemplo “Esta praça é mantida pela 

Empresa Bandeirante Energias do Brasil”, ou “Esta Santa Casa recebe colaboração da 

Sabesp”, questionando por quê só Salesópolis não consegue nada. Diante dessa situação, 

conclue que Salesópolis, ou é muito insignificante, ou não representa parcela suficiente 

para eleger um deputado, enfatizando então, a necessidade de cobrar ação dos deputados, 

porque os votos que recebem nesta cidade não são iguais aos de Mogi das Cruzes ou 

outras cidades, mas, proporcional ao número de habitantes. Falou que um Vereador de 

Salesópolis, como ele, é eleito com trezentos votos, enquanto que, em Mogi das Cruzes, 

para ser eleito, o candidato precisa de quatro mil votos, entretanto, garantiu que o Vereador 

Salesopolense trabalha mais que o Vereador Mogiano, considerando-se que os daqui 

sequer contam com os assessores que aqueles dispõem. Conclamou a todos se 

empenharem ainda mais na busca de benefícios junto aos deputados, pois já sentiu na pele 

as dificuldades de passar um grande período pedindo e enviando documentos para uns e 

outros, sem ver resultado. Citou como exemplo, o Plano de Carreira dos Funcionários 

Públicos Municipais, que passou quatro anos na promessa do ex-Prefeito que o elaboraria, 

mas, terminou o mandato e os funcionários continuam sem, porém, garantiu que cobrará 

isso também do atual Prefeito Municipal para que os funcionários tenham uma progressão 

profissional. Não havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE reportou-se à 

nomeação do novo Delegado Seccional, informando que esta Casa de Leis não foi 

convocada ou convidada a participar da cerimônia mencionada, enfatizando que nem ele, 

enquanto Presidente desta Casa de Leis, recebeu qualquer comunicado sobre o ocorrido. 

Também informou que, nesta data, o Sr. Silvio – Gerente da Empresa de Transportes Júlio 

Simões, lhe telefonou e pediu desculpas por não poder comparecer na reunião 

anteriormente agendada, marcando nova reunião para o próximo dia dois de abril, às 

quatorze horas, nesta Casa de Leis, esperando contar com a presença de todos os 

Vereadores. Disse que, segundo o Sr. Sílvio, a empresa Julio Simões já foi notificada pela 

EMTU e, na reunião do próximo dia dois,  pretende expor as alterações nos horários das 

linhas de Salesópolis, bem como ouvir as opiniões dos Vereadores para melhoria do 

transporte intermunicipal. 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 25 de Março de 2013. 

 

PRESIDENTE : 
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1º SECRETÁRIO  :    

 

2º SECRETÁRIO  : 

 

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

1º de Abril de 2013.   


