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              ATA DA 9ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 08 de Abril de 2013 - 1º Período da 16ª Legislatura. Aos oito 

dias do mês de Abril do ano dois mil e treze, no edifício sede deste Poder Legislativo, 

realizou-se a Nona 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 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: 

REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  057 – Informar ou enviar o 

planejamento ou programa para manutenção de todas as estradas rurais, e funcionários 

responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização, do Ver. Claudinei José de Oliveira e 

outros;  058 – Informar se a Travessa São Benedito, acessada pela Estrada da Usina, nas 

proximidades da antiga “Fábrica de Blocos do Venerando” é de servidão pública. Em caso 

positivo, enviar a documentação comprobatória, do Ver. Francisco Marcelo de Morais 

Corrêa; 059 – Encaminhar cópia do Processo Administrativo Nº 1527/12, referente à 

colocação de luminárias nesta cidade, do Ver. Claudinei José de Oliveira e outros; 060 – 

Prestar informações acerca da Corrida de São José 2013;  061 – Informar sobre a Obra de 

Ampliação do Posto de Saúde do Distrito dos Remédios, que se encontra parada, bem 

como envie cópia do projeto com suas medições; 062 – Cópia das contas de consumo de 

água,  referente aos meses de dezembro/2012 a março/2013, da Quadra Coberta do Distrito 

dos Remédios, todos do Ver. Benedito Lélis Renó – desps.: Aprovados, encaminhe-se;   

INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  135 – apreciar o ANTEPROJETO 

DE LEI que encaminha em anexo, dispondo sobre a obrigatoriedade de publicação das atas 

das reuniões dos Conslehos Municipais, e enviá-lo em forma de Projeto de Lei para 

deliberação deste Legislativo, do Ver. Claudinei José de Oliveira e outros;  136 – Apreciar o 

ANTEPROJETO DE LEI que encaminha em anexo, dispondo sobre a proibição de 

comercialização, distribuição e guarda de bebidas e alimentos acondicionados em 

recipientes de vidro ou louça, desde que utilizados nas vias públicas municipais, e enviá-lo 

em forma de Projeto de Lei para deliberação deste Legislativo, do Ver. Cristian Luiz 

Candelária; 137 – Determinar à Secretaria de Obras, providências para a desobstrução da 

galeria de captação de águas pluviais, localizada na Rua Vereador Antonio Rodrigues 

Lopes, esquina com a Avenida Pedro Rodrigues de Camargo, do Ver. Edney Campos dos 

Santos e outros;  138 – Determinar à Secretaria Municipal de Obras, realizar o patrolamento 

da Estrada doo Bracaiá, “Morro do Zé Ivo”, “Morro do Sr. Zé Soares” e a descida nas 

proximidades da propriedade do Sr. Antonio José (Tonzé);  139 – Notificar o proprietário da 

casa abandonada, localizada na Rua Justino Cardoso, Nº 265, a fazer a limpeza do imóvel, 

ambos do Ver. Mário Barbosa Pinto; 140 – Determinar à Secretaria Municipal de Obras ou à 

empresa de limpeza contratada pela Municipalidade, a efetuar a limpeza geral nas ruas de 

todos os bairros da área central desta cidade, do Ver. Francisco Marcelo de Morais Corrêa;  

141 – Determinar à Secretaria Municipal de Obras, as providências necessárias à 
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construção de área coberta para o ponto de embarque e desembarque escolar, localizado 

na Rua Sebastião Nepomuceno da Silva, próximo à quadra poliesportiva do Bairro 

Totozinho Cardoso, do Ver. Edney Campos dos Santos e outros;  142 – Interceder junto à 

Diretoria Regional de Ensino, Comando local da Polícia Militar e Polícia Civil, bem como 

convoque os Secretários e Diretores Municipal que julgar necessários, a fim de discutirem 

junto aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, o problema das brigas em frente às 

escolas estaduais e Praça da Matriz que vêm amedrontando toda comunidade, e tomarem 

decisões visando coibir a permanência de menores ingerindo bebida alcoólica nas ruas, 

bem como sejam utilizados para tanto, os diagnósticos escolares como o que segue anexo, 

histórico de atendimentos na Promotoria e Assistência Social, bem como os registros de 

ocorrências policiais;  143 – Agendar uma reunião com os representantes da nova empresa 

responsável pelo transporte escolar em Salesópolis, representantes da Diretoria Regional 

de Ensino, Secretaria Municipal de Educação, Escolas Estaduais do Município e desta Casa 

de Leis, a fim de juntos buscarem solução para os problemas, ambas do Ver. Claudinei José 

de Oliveira e outros; 144 – Tomar providências objetivando a melhoria do aspecto da 

Capela do Cemitério, quanto à pintura e limpeza, tanto interna quanto externa, do Ver. 

Benedito Lélis Renó – desps.: Encaminhe-se, lida no Expediente; OFÍCIO Nº 22/213 DO 

Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal de Salesópolis, encaminhando as Folhas 

de Pagamento, admissões, demissões e rescisões dos servidores e assessoria da 

Municipalidade, referente aos meses de Outros/2012 a Março/2013 – desp.: À Comissão de 

Finanças e Orçamento junto ao Balancete de Março/2013;  COMUNICADO do Ministério da 

Educação sobre a liberação de recurso financeiro referente à 1ª Parcela do PNATE no valor 

de R$ 3.900,45 – competência Março/13; CONVITES:  da Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente e CETESB - para a Reunião Técnica de Apresentação do Status de Elaboração 

do Primeiro Relatório Nacional sobre Mudanças Climáticas, no dia dezesseis de abril, das 

nove às treze horas, no Anfiteatro Augusto Ruschi, em São Paulo;  da Companhia Suzano 

de Papel e Celulose - para a Reunião do Diálogo Social em Salesópolis, no dia doze de 

abril, às nove horas, na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo, Meio 

Ambiente, Agronegócio e Regularização Fundiária, localizada à Rua Vinte e Oito de 

Fevereiro, Nº 74;  do Secretário de Estado do Emprego e Relações do Trabalho – para o IV 

Prêmio Anual do Bando do Povo Paulista, no dia quinze de abril, às 14 horas e trinta 

minutos, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo; OFÍCIO Nº 004/2013 da 

Telefônica/VIVO, informando as obrigações previstas contidas no Plano Geral de Metas 

para a Universalização do Serviço Telefônico Fixo Comutado Prestado no Regime Público – 

PGMU, para o período de 2011 a 2015, bem como a relação de localidades atendidas no 

ano de 2012 – desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, o Sr. Presidente 

concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos.  O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA 

comentou a resposta do Sr. Prefeito Municipal ao seu Requerimento Nº 37, através do qual 

solicitou informações diversas sobre produção rural, desde os possíveis convênios com a 

Secretaria Estadual da Agricultura, até equipamentos agrícolas da Municipalidade e 

medidas a serem adotadas nos setores de zoonose, produção de carvão vegetal e de 

eucalipto, pecuária, hortifrutigranjeiro, patrulha agrícola e agricultura familiar; reclamando o 

envio incompleto das informações deste e de outros requerimentos, bem como a falta de 

documentos que declaram estarem em anexo e não foram anexados.  O SR. PRESIDENTE 

advertiu o orador que sua manifestação não se referia à matéria apresentada no Expediente 

e, ao ser questionado pelo orador, esclareceu que o deixou concluir, mas, lembrou-lhe que, 
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de acordo com o Regimento Interno (Artigo 116, Inciso III), as manifestações nesta fase 

devem se restringir as matérias apresentadas e lidas no Expediente e, prosseguindo com a 

ordem de inscrição, concedeu a palavra ao VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA que 

iniciou justificando oralmente seu Requerimento Nº 59, dizendo que o apresentou porque 

alguns munícipes o procuraram, informando que,  em determinadas ruas, como a Rua 

Benedito Bexiga Filho, constava a colocação de três luminárias e foi colocada apenas uma 

e, considerando que o projeto foi pago na sua totalidade, entende que é necessário verificar 

onde foram então colocadas as demais luminárias desta e de outras ruas. Também 

justificou sua Indicação Nº 142, enfatizando a necessidade de adotar medidas para coibir as 

constantes brigas em frente às escolas estaduais e Praça da Matriz. Com relação à 

Indicação Nº 143, disse que a apresentou diante das muitas reclamações, sendo necessário 

verificar se há fundamento, pois, embora a empresa responsável pelo transporte escolar 

esteja oferecendo vários postos de serviço no município, precisa estar legalizada. Justificou 

seu Requerimento Nº 57, dizendo que os munícipes devem saber quais estradas receberão 

obras de manutenção e quando isso acontecerá, pois todas estão em estado precário 

devido às chuvas aliada à falta de manutenção, muito embora já saiba que a Administração 

Municipal está fazendo manutenção nas suas máquinas. Lembrou ainda que as máquinas 

do Consórcio Três Rios também estão trabalhando em situação precária, contudo, os 

munícipes reclamam que a falta de planejamento para a manutenção e, por fim, enfatizou a 

necessidade de diagnóstico em todos os setores antes de planejar as ações. O VER. 

BENEDITO LÉLIS RENÓ justificou oralmente seu Requerimento Nº 60, enfatizando que, 

devido à cobrança de taxas dos atletas inscritos, é importante saber como foi a aplicação do 

valor arrecadado. Disse que apresentou o Requerimento Nº 61, para saber o motivo da 

paralização da obra, realizada com recurso do Governo Federal, e quanto ao seu 

Requerimento Nº 62, comentou que visitou referida quadra, constatando a necessidade de 

um zelador para aquele patrimônio público, pois,  segundo informações, a conta mensal de 

água é superior a vinte mil reais, necessitando verificar o caso. Reportando-se à 

manifestação do Nobre Colega Cristian, ressaltou a importância do Poder Executivo 

respeitar os Vereadores, acrescentando que, tudo o que vem ocorrendo, demonstra falta de 

competência, sugerindo à atual Administração,  esquecer a Administração anterior, que foi 

muito ruim e não serve de parâmetro para nada, e comece a trabalhar porque quatro anos 

passam muito depressa. Disse que não adianta publicar em jornais fatos polêmicos da 

gestão anterior, para desviar a atenção do povo, como o caso do Cemitério Municipal, cuja 

área divulgada nem foi estudada e nem dispõe de licenciamento ambiental, ressaltando que 

todos sabem que as obras são realizadas somente no final dos mandatos. Falou da 

necessidade de colocar mãos à obra, diante de várias ações pendentes, citando o caso da 

passagem do Aterrado, das escolas ainda inativas e da van escolar que foi incendiada em 

frente à Loja do Sr. Sírio Felix. Disse que, muito embora a cidade conte com Polícia Civil e 

Militar, além de funcionário público responsável pelo trânsito, a  empresa de transporte 

escolar está circulando totalmente irregular, acreditando que alguém esteja levando 

vantagem e,  para saber quem é, basta verificar as pessoas contratadas pela empresa. 

Também falou que ninguém está preocupado se as crianças vão cair na ribanceira, ou se 

vai pegar fogo no carro, tanto que há motoristas sem qualificação e ônibus em más 

condições, precisando que os órgãos competentes fiscalizem esta nova empresa. Registrou 

haver policial que, preocupado com as crianças e fiscalizando o transporte escolar, foi 

punido com o afastamento das funções e colocado em serviço no Destacamento Policial. 
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Conclamou os Nobres Pares a trabalhar sério,  declarando considerar a atual formação da 

Câmara Municipal, a melhor das três legislaturas que já participou, diante da vontade que 

todos demonstram e do número de proposições que apresentam. Lamentou não perceber a 

mesma coragem de trabalhar por parte do Poder Executivo, haja vista que,  tal qual o 

Prefeito Adilson, o atual Prefeito Municipal não é visto nas ruas da cidade. Finalizando, o 

orador sugeriu solucionar os problemas mais fáceis, deixando os difíceis para resolver em 

último caso. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS justificou oralmente sua Indicação Nº 

137, dizendo que o asfalto se deteriorou devido ao grande volume de chuvas, aliado ao 

material da Rua Expedicionário Benedito da Fonseca que, arrastado pelo temporal, se 

acumula nas proximidades da Academia Vigor, do Prof. Edson. Esclarecereu que este 

material é proveniente do asfalto que se solta naquela rua, consequente do trânsito diário 

de caminhões pesados,  justificando assim a necessidade da medida ora solicitada, que 

evitará o agravamento da situação e possíveis acidentes envolvendo pedestres, ciclistas e 

até motoristas. Também justificou sua Indicação Nº 141, dizendo que já fez esta mesma 

solicitação, na condição de pai de aluno, há um ano e,  como não foi atendido, vem agora 

reforçar o pedido como Vereador. Acrescentou que, na última sexta-feira, constatou pais 

acompanhando alunos, com outros filhos de colo e, no período de chuva,  eles ficam todos 

expostos ao tempo, o que seria evitado com o atendimento desta proposição. Passando a 

presidência ao vice-Presidente, Ver. Cristian Luiz Candelária, o VER. FRANCISCO 

MARCELO DE MORAIS CORRÊA justificou oralmente sua Indicação Nº 140, 

acrescentando que, se demorarem muito para limparem as ruas do Bairro Totozinho 

Cardoso, serão proibidos, pois, diante da falta de limpeza, já está crescendo árvore na rua. 

Sugeriu um mutirão de limpeza por bairro, enfatizando que neste caso de limpeza pública  

também demonstra a falta de planejamento da Prefeitura Municipal. Declarou seu apoio à 

Indicação Nº 137, do Nobre Colega Edney, reiterando as justificativas do autor e 

acrescentando que o bueiro localizado em frente ao Supermercado Okamura também está 

entupido e exalando um forte mau cheiro que precisa ser resolvido, esperando que o seja 

antes das obras de asfaltamento previstas, evitando quebrá-las posteriormente. Em 

seguida, justificou seu Requerimento Nº 58, dizendo que referida rua não pode receber 

qualquer tipo de melhoria, nem mesmo instalação de energia elétrica, enquanto que se for 

considerada de servidão, os moradores poderão reivindicar estas e outras melhorias. 

Quanto ao transporte escolar, objeto da Indicação Nº 143, do Nobre Par Claudinei, disse 

que diversos Vereadores têm recebido muitas reclamações e, embora não estivesse usando 

a tribuna ou o cargo para defender a atual empresa ou a que anteriormente prestava o 

serviço, ressaltou entender que o serviço deve ser bem feito,  evitando acidentes com os 

estudantes, afinal recebem para prestá-lo.  Finalizou declarando concordar com a sugestão 

da reunião para discutirem o problema, enfatizando que não lhe interessa se há algum 

beneficiado, apenas lhe interessa se o transporte escolar está sendo feito corretamente 

para o bem das crianças de Salesópolis. Retomando a presidência e 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. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA lembrou que, na 

semana passada, comentou sobre a situação de alguns médicos do plantão noturno da 

Santa Casa local, em que enfermeiros o chamam, batem na porta do quarto de descanso, e 

eles não atendem e, nesta data, disse que recebeu  um e-mail,  confirmando os fatos. Disse 

que imprimiu referido e-mail,  passando-o aos Diretores da Santa Casa, para que 
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conversem com os médicos e enfermeiras, a fim de solucionarem o problema e ajudarem o 

município, contudo, declarou-se certo de que os interventores, Sra. Jô e Sr. Rodrigo, já se 

demonstraram dispostos a ajudar. Em seguida, procedeu a leitura do citado e-mail,  enviado 

por um cidadão que registrou ter levado sua esposa, às oito horas e vinte minutos na Santa 

Casa local e, quando lá chegaram, não haviam outros pacientes, contudo, esperaram 

quinze minutos,  não foram atendidos e  outros pacientes começaram a chegar. Passados  

mais dez minutos, estando a esposa do denunciante sentindo muita falta de ar,  foi ao Setor 

de Atendimento e perguntou sobre a demora do médico, quando a atendende respondeu 

que já tinha chamado a enfermeira por duas vezes, pedindo-lhe aguardar mais um pouco. 

Em seguida, outro paciente também foi reclamar a demora e recebeu a mesma resposta, ou 

seja, que deveria aguardar. Depois de mais quarenta minutos, relatou o denunciante que a 

enfermeira apareceu na Sala de Pré-Consulta e, para sua surpresa, começou a chamar 

para o atendimento médico, os pacientes que chegaram após sua esposa. Terminado o 

atendimento daqueles três pacientes, a enfermeira fechou a porta e foi embora e, mesmo 

assim, registrou o solicitante que esperou mais alguns minutos e, como ela não voltou, 

declarou que perdeu a paciência e dirigiu-se à recepção perguntando o motivo de tanta 

demora e de passarem aqueles outros pacientes na frente de sua esposa, quando a 

atendente não soube explicar e foi novamente verificar. Retornando, a atendente informou 

ao denunciante que os Médicos e Enfermeiras estavam em reunião, o que considerou “o fim 

da picada”, pois não entendia como estavam em reunião diante dos vários pacientes para 

atendimento, solicitando-lhe que indicasse onde era a sala que acontecia a reunião. Aquela 

funcionária respondeu que não era necessário lhe mostrar tal sala e novamente adentrou a 

parte interna em busca de novas instruções, quando então a enfermeira retornou à Sala de 

Pré-Consulta, e médico também retomou o atendimento dos pacientes. Conforme relato, o 

cidadão finalizou o e-mail ressaltando e questionando, como pode o Pronto Atendimento 

demorar mais de quarenta minutos para atender os pacientes, registrando que neste tempo 

notou que as enfermeiras batiam papo e davam muitas gargalhadas nos corredores. Disse 

ainda que isto demonstra falta de interesse, de trabalho realizado com afinco, vontade e 

dedicação, pois estavam trabalhando e deveriam atender os pacientes. Prosseguindo na 

leitura e comentários do e-mail, o orador disse que o denunciante registrou não se tratar de 

falta de médico, enfermeiras e funcionários, pois todos estavam na Santa Casa, o que lhe 

fez questionar o por quê da demora no atendimento, bem como por quê passaram os 

pacientes na frente da sua esposa se eles não estavam em estado grave, nem eram idosos. 

Também questionou se os funcionários não estão mal acostumados, com vícios, 

descontentes, com má vontade ou se seria descaso com a população. Disse que o 

denunciante ainda ressaltou que as recepcionistas foram sempre educadas e solícitas, mas, 

embora reconhecendo que a Santa Casa está em má situação e que estão sendo tomadas 

atitudes para sua melhoria, enfatizou que a principal mudança não dependia nem de 

dinheiro, e sim das pessoas que lá trabalham e que deveriam prestar bom e eficiente 

atendimento, fazendo o melhor no que cada um se propôs, e finalizou o e-mail registrando 

que aguardará algum retorno do Vereador. Terminando a leitura e comentários do e-mail, o 

orador disse perceber que a Sra. Jô está compromissada em ajudar a Santa Casa local e o 

município, contudo, não entende por quê os funcionários desta cidade não trabalham com 

dedicação e afinco, pois,  se todos, em todos os setores públicos,  o fizerem com vontade, o 

Município melhorará. Ato contínuo, disse que, em janeiro, apresentou a Indicação Nº 09, 

solicitando, ao Sr. Prefeito Municipal, reparos na Estrada dos Mirandas (Represa Velha), 
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onde há um criador de carneiro que divulga esta cidade, contudo, aquele criador-

proprietário lhe contou que, até o momento, nada foi feito, tanto que ele caiu com seu carro 

num buraco, acidente que lhe causou prejuízos. Por fim, o orador lamentou a falta de 

planejamento, já que foi realizada manutenção na Estrada dos Mirandas, mas, nada fizeram 

nos cinquenta metros da “Estrada da Represa Velha” solicitada naquela proposição. O VER. 

CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA, na qualidade de Secretário da COSPES – Comissão de 

Obras, Serviço Público, Educação e Saúde desta Casa de Leis, comentou que, em resposta 

ao Requerimento Nº 42, em que essa comissão solicita informações acerca da Àrea de 

Educação, o Sr. Prefeito Municipal informa a existência de salas de aula com apenas dez, 

quatorze e dezenove alunos e, embora não saiba se a Administração Municipal realizará 

estudo destas situações, acredita que deve-se considerar que,  quase cem por cento do 

FUNDEB já está sendo aplicado. Enfatizou então, a necessidade de avaliar este caso, pois, 

não entende como a Diretoria Regional de Ensino autoriza o funcionamento de salas com 

tão poucos alunos, gerando gastos que poderiam ser evitados, se redirecionasse os alunos. 

Ressaltou que tal avaliação já deveria ter sido feita também pelo novo grupo que assumiu a 

área, evitando estourar os recursos da educação,  pensando então na economia além do 

aluno em si. Falou que se comparar a atual gestão com a gestão anterior deste mesmo 

Prefeito (2005 a 2008), constata que caiu o número de alunos da EMEI – Escola Municipal 

de Educação Infantil. Explicou que suas conclusões são tiradas com base nas respostas 

que recebe, após as quais,  avalia, averigua os fatos e, posteriormente, propõe sugestões. 

Disse que deveria haver planejamento educacional, contudo, pelo fato de tirar professor da 

sala de aula, para apresentar projeto, após três meses do início do ano letivo,  demonstra 

que as coisas estão complicadas e não planejadas. Referindo-se à Creche Municipal pronta 

no Distrito dos Remédios, questionou como darão início às suas atividades diante do índice 

da Folha de Pagamento que ultrapassa os cinquenta e quatro por cento do orçamento, 

indicando a necessidade de medidas para reduzi-la. Esclareceu que o limite já foi 

ultrapassado e estourado pela gestão anterior, restando como alternativa à atual gestão, 

viabilizar seu funcionamento através de uma ONG, o que já deve ser pensado com 

urgência, para viabilizar o início das atividades no segundo semestre deste ano. Lembrou 

que, do contrário, a alternativa será redistribuir os alunos daquelas citadas classes com 

número reduzido, disponibilizando seus professores para abrir a Creche. Declarou acreditar 

que o Prefeito Rafael está deixando alguns funcionários fazer o que não sabem, portanto, é 

o momento de “colocar a mão na ferida” e reverter o atual quadro. Ressaltou ainda que 

deve-se administrar para todos e não para um ou dois, deixando os demais em situação 

complicada, por isso, espera que o Chefe do Poder Executivo tome as medidas com 

urgência para colocar a Creche do Distrito dos Remédios em funcionamento. Também 

lembrou que, se a gestão anterior não planejou, a atual deve planejar para os próximos 

quatro anos, enxugando o que está exagerado, como por exemplo, na Secretaria de 

Educação e outras que têm casos de funcionários que estão em novas áreas (mudaram de 

setor), mas, já trabalhando em outros, nada produziram. Comentou que no EJA – Ensino 

Jovem Adulto,  também reduziu o número de alunos, talvez por falta de divulgação, pois 

entende que há pessoas que não completaram o estudo e poderiam estar matriculados, mas 

reiterou que também reduziu o número de alunos nas EMEI’s, lembrando que comparou 

esta com a gestão anterior deste mesmo Prefeito. Disse que no documento que recebeu 

constatou também, haver funcionário e professor para atender unidades escolares com 

apenas vinte alunos, como o caso da unidade escolar do Bairro Paraitinguinha. Enfatizou a 
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necessidade de trabalhar com qualidade e quantidade, mas, necessário considerar o custo-

benefício do profissional, reiterando, portanto, a proposta de ONG para administrar a 

Creche do Distrito dos Remédios, para não comprometer ainda mais os altos índices da 

Folha de Pagamento. Quanto às obras, já mencionadas pelo Nobre Colega Sérgio, o orador 

lembrou que o novo Código Civil determina responsabilidades às empresas realizadoras de 

obras públicas, por mais cinco anos após sua conclusão, e que o Artigo 92 da Lei Orgânica 

deste Município também dispõe sobre o assunto, portanto, a Administração Municipal deve 

tomar as medidas cabíveis. Embora saiba que a atual gestão já notificou algumas empresas 

para rever as obras que já concluíram e apresentam problemas, o orador citou como 

exemplo a obra do CEREBF, cuja arquibancada apresenta-se com trinca e o gramado 

incompleto, necessitando de consertos, passados apenas quatro meses da sua conclusão. 

Lembrou ainda que a Municipalidade deve designar um funcionário para fiscalizar as obras 

e acompanhá-las, sendo também responsável por apresentar um documento final. Disse 

que pretende discutir este assunto com os membros da Comissão de Obras, assim como a 

necessidade de embargar a quadra do Distrito dos Remédios, cuja cobertura corroída expõe 

todos usuários à risco, acreditando que a Administração Municipal deve interditá-la e buscar 

recursos, a fim de reformá-la, evitando até mesmo levar pessoas à óbito. O VER. SÉRGIO 

DOS SANTOS reportou-se às obras que apresentam problemas, dizendo que já solicitou à 

Administração Municipal, notificar a Empresa Volpi a consertar o mau serviço realizado nas 

calçadas e no Cemitério Municipal entre outras, comprovando e reiterando a necessidade 

de designar um Fiscal Municipal. Disse que denunciará esses casos ao Ministério Público e 

à Secretaria Estadual que liberou o recurso para a obra, pois, sem a fiscalização e aval, a 

empresa não deveria receber pelo serviço e, diante de tantos problemas, pretende saber 

como a Administração anterior conseguiu pagá-las. Enfatizou que a função do Vereador é 

fiscalizar e o fará, pois seu compromisso é com o povo e não com empreiteiras ou 

transportadores escolares, por isso encaminhará a denúncia. Declarou seu apoio à 

manifestação do Nobre Colega Cristian, dizendo que, se soubesse o nome da enfermeira 

que maltratou o cidadão que enviou o e-mail comentado, teria solicitado a dispensa dela ao 

Sr. Prefeito Municipal. Acresentou que se ela está recebendo e não tem vontade de 

trabalhar,  deve passar a vaga para outros tantos que estão querendo-a. Dirigindo-se ao Sr. 

Presidente, solicitou o agendamento de reunião com o Prefeito Rafael, a fim de tratar de 

assuntos como este, lembrando que ele próprio deu o prazo de cem dias para que seu 

secretariado apresentasse resultado, contudo, ainda há muitos funcionários incompetentes. 

Citou como exemplo, a Secretaria Administrativa da Prefeitura Municipal, questionando 

quantos funcionários trabalham naquele setor e que nenhum sabe responder um 

requerimento ou elaborar ofício, tanto que o Sr. Prefeito Municipal lhe disse que contratará 

uma pessoa para realizar este tipo de serviço. Falou que, na verdade, o Sr. Prefeito 

Municipal quer responder os requerimentos dos Vereadores, mas, não dispõe de 

funcionário capaz de elaborar o ofício-resposta, portanto, não é má vontade dele (Sr. 

Prefeito Municipal) e, embora considere absurdo, terá que contratar funcionário para 

elaborar tais respostas. Alertou que a Prefeitura Municipal precisa cortar gastos, portanto, 

se o funcionário não é competente e não sabe elaborar ofício, deve ser dispensado. Quanto 

à Santa Casa, lembrou que os Vereadores apoiaram sua intervenção e declarou-se certo de 

que a Sra. Jô, pessoa que considera competente,  tomará as providências necessárias. 

Apoiou a manifestação sobre a cobertura da quadra do Distrito dos Remédios, lembrando 

que, no passado, os Vereadores já convocaram o Promotor de Justiça a visitar o local e 
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este intimou a empresa a realizar os reparos, demonstrando que os Vereadores estão 

fazendo a parte que lhes cabe. Quanto aos problemas nas obras, reiterou sobre o Cemitério 

Municipal, no valor de duzentos e oitenta mil reais, que, além do muro trincado, está com a 

instalação elétrica exposta na grama, além de outros problemas que não justificam seu 

pagamento, questionando e declarando não entender como foi autorizado tal pagamento, 

cujas fotos comprobatórias do que denuncia, exporá no telão, na próxima sessão. Falou 

que, segundo informações, a empresa responsável pelas obras deste município é uma 

transportadora e não uma construtora, mais um item a analisar, ou seja, se tinha 

competência para participar da licitação. Concordou também com o Nobre Colega que disse 

estarem todos os Vereadores empenhados para que as coisas andem direito e, embora o 

Prefeito Rafael seja da sua base e conte com seu apoio, devem todos conversarem sobre 

os problemas, porque ao seu ver tem muita gente incompetente. O VER. BENEDITO LÉLIS 

RENÓ referiu-se à passagem do aterro, lembrando que o Chefe do Poder Executivo deu um 

prazo de sessenta dias para a solução do problema, contudo, o prazo já se esgotou. 

Comentou que, nesta semana, uma moto caiu na passagem construída pelos moradores do 

bairro, portanto, sugeriu aos Vereadores se unirem e requererem à Defesa Civil e ao Chefe 

do Poder Executivo a interditação daquela passagem, onde a água já ultrapassou e expõe 

todos usuários à graves acidentes. Questionou por que todos os assuntos discutidos pelos 

Vereadores nesta Casa de Leis não são vistos pelos Secretários Municipais, e o que eles 

estão fazendo diante de tais riscos. Declarou-se indignado por saber que o Presidente 

deste Poder Legislativo – Ver. Marcelo, encaminhou pedido de ajuda ao Exército e, segundo 

informações de um dos membros daquela Tropa, basta ao Sr. Prefeito Municipal telefonar e 

eles estarão de pronto para resolver esse problema, mas,  sem autorização do Poder 

Executivo, nem pode entrar no município. Questionou se aquele documento não tem valor 

nenhum e enfatizou que são necessárias atitude e seriedade, acreditando que o Exército já 

poderia ter vindo e construído uma passagem digna. Registrou que a passagem construída 

pelos moradores é precária, contudo, a situação é vergonhosa para o município, pois os  

moradores fazem o trabalho que a Municipalidade deveria fazer. Comentou que todos os 

municípios se preocupam com a educação, com a qualidade de ensino, com os alunos, 

assim como  a meta de nota, portanto, é inadmissível que as escolas de Salesópolis não 

contem sequer com telefone e internet. Disse que as arrecadações de impostos municipais 

estão sendo depositadas nas contas da Prefeitura Municipal, assim como o valor referente 

ao IPVA, sendo então injustificável a falta de recursos financeiros para isto. Acrescentou 

que, hoje em dia, tudo é negociável, portanto, a falta de meio de comunicação nas escolas 

demonstra que a atual gestão não está preocupada com a educação e as crianças, pois, se 

estivesse, as escolas estariam equipadas. Falou ainda que a sala de aula não é uma lata de 

sardinha, nem presídio de crianças, portanto, deve dispor de estrutura informatizada. 

Concluindo, o orador questionou se o atual Prefeito Municipal atribuirá a culpa desta 

situação também ao ex-Prefeito. Em seguida, reportando-se ao transporte coletivo, disse 

que a Empresa Júlio Simões trata o município com descaso e desrespeito, pois já foram 

agendadas duas reuniões, sendo que na primeira não vieram seus representantes e, na 

segunda, vieram funcionários (motorista) que não teriam condições de resolver os 

problemas. Registrou que está sendo agendada nova reunião para o próximo dia dezessete 

e, se aquela empresa não tomar providências, ameaçou realizar manifestação pública, em 

frente ao prédio da Rodoviária Municipal, num dia de “Quinta Feira de Mês”, para protesto 

contra o mau serviço prestado pela Empresa Júlio Simões. Para isto, o orador disse que já 
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conversou com o Sindicato dos Papeleiros e o dos Funcionários Públicos Municipais para 

participarem, contudo, alertou que também o farão com relação à promessa de reabertura 

da Rodoviária Municipal. Enfatizou que, se os Vereadores convidam uma empresa para 

reunião, o fazem para ajudar e significa que ela tem crédito, mas, diante da situação, parece 

que os Vereadores não são autoridades para aquela concessionária de serviço público de 

transporte. No tocante ao esporte, parabenizou os atletas Antonio Prado, Cláudio Rodolfo 

de Souza e Alex Teixeira de Lima que participaram da Copa Santa Isabel de Montain Bike, 

representando Salesópolis. Também registrou que, no dia anterior a esta sessão, foi 

realizado no Restaurante Nhá Luz (de propriedade do orador),  um Desafio Rural. 

Esclareceu que se trata de um evento ciclístico,  na modalidade montain bike, que contou 

com setenta e dois inscritos. Diante do sucesso, sugeriu que outros comerciantes sigam o 

exemplo para atrair visitantes, aquecer a economia local e gerar emprego. Por fim, lembrou 

que, nesta data, oito de abril, é Comemorado o Dia Mundial de Combate ao Câncer, 

registrando a importância do IBCC – Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, informando 

que é o órgão mais respeitado no Brasil nesta área, e que já atendeu mais de três milhões 

de mulheres desde a sua fundação. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA, reportando-se à 

denúncia recebida via e-mail e comentada pelo Nobre Colega Cristian, disse que, enquanto 

membro da Comissão de Saúde desta Casa de Leis, pretende solicitar o plantão do dia,  

com médico e equipe, para tomar providências, a fim de evitar reincidência. Acrescentou 

que,  não há motivo para tal atitude da equipe e, considerando que não há paciente 

internado, o fato somente se justificaria se o médico estivesse atendendo alguma 

emergência no Pronto Socorro. Enfatizou que o plantão de médicos e enfermeiros está à 

disposição dos pacientes que chegam, portanto, devem atender bem, conforme o juramento 

que prestaram. Concluiu enfatizando que todos os funcionários públicos devem atender 

bem, estão sendo pagos para isto e, mesmo que não resolvam o problema de uma pessoa,  

ela deve ser bem atendida, receber a informação correta e ser encaminhada para onde 

deve ser. Lembrou que, na gestão anterior, um caso de atendimento médico abordado nesta 

Casa de Leis foi encaminhado ao Ministério Público, portanto, se o profissional está 

trabalhando e recebendo para isto, deve atender bem, até porque o munícipe paga 

indiretamente pelo atendimento quando do recolhimento dos impostos. Com relação ao 

IBCC, corroborou com o Nobre Colega Lélis, enfatizando que é realmente o melhor centro 

de referência no tratamento de câncer,  e todos seus programas tiveram bons resultados, 

contudo, o Governo do Estado deveria favorecer atendimentos iguais, através de Polos 

Regionais, facilitando o acesso aos pacientes que têm dificuldade para conseguirem vaga e 

transporte. Disse que o atendimento de saúde funciona mais através de amizade, pedido de 

Vereadores e acesso de médicos devido às dificuldades de acesso ao sistema nacional. 

Citou como exemplo a falta de Urologista no SUS e no município, caso em que o paciente 

não terá para onde ser encaminhado, restando-lhe o atendimento particular. Comentou que, 

em São José dos Campos, há diversos atendimentos de especialidades, o contrário do que 

ocorre em Mogi das Cruzes, onde fica o atendimento de referência regional. Lamentou este 

fato e sugeriu,  por fim,  a união de todos para buscar apoio dos Deputados, junto aos 

Governos Estadual e Federal,  objetivando trazer um Polo Regional de Especialidades para 

Mogi das Cruzes. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS iniciou parabenizando o Grupo 

de Moçambique Origens de Salesópolis que, graças ao apoio da Diretoria Municipal de 

Cultura,  no último sábado, dia seis de abril, representou esta cidade na Festa de São 

Benedito, realizada em Aparecida. Lembrou à referida diretoria que outros grupos como o 
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de Congada e de São Gonçalo, recebem vários convites e não podem atender a todos, ou 

seja, manifestações culturais e religiosas que também precisam de apoio do Poder Público. 

Comentou que, embora tenha enviado Indicação ao Sr. Prefeito Municipal, vem cobrando, 

sem sucesso, a colocação de funcionário para limpeza do Ambulatório Médico de 

Especialidades, esclarecendo que, naquela área de saúde, utilizam-se de tatame para 

alguns atendimentos e este precisa de higienização, ao menos semanal, esperando ainda o 

atendimento do seu pedido. Enfatizando a importância do envolvimento da comunidade com 

a Administração Municipal, citou como exemplo os moradores do Bairro do Barro Amarelo, 

que se uniram para limpeza das margens da estrada, o que, certamente, facilitará o serviço 

dos maquinários da Municipalidade, que serão enviados em atendimento a proposição de 

sua autoria, apresentada na sessão anterior. Parabenizou também a comunidade do Bairro 

Ribeirão do Pote, que vem sendo uma grande parceira da Administração Municipal, 

facilitando os serviços públicos diante da grande extensão da malha viária naqueles 

arredores. Finalizando, disse que as ações de ambas comunidades, não deixando tudo por 

conta da Prefeitura Municipal, servem de exemplo para as demais,  pois todos sabem das 

dificuldades enfrentadas por ela. Passando novamente a presidência ao vice-Presidente, 

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

iniciou reportando-se ao documento para pedir ajuda do Exército Brasileiro na solução do 

processo da passagem do Aterrado, esclarecendo que recebeu uma ligação do Sargento 

Edvaldo (do Exército Brasileiro), morador do Bairro do Alegre, neste município, quem lhe 

sugeriu falar para o Sr. Prefeito Municipal contatar o alto comando em São Paulo, 

solicitando ajuda na solução do problema. Acrescentou que o Exército Brasileiro poderá 

disponibilizar a sua engenharia para construção de ponte móvel provisória ou definitiva e, 

no objetivo de oficializar esta conversa, solicitou àquele sargento salesoponse, enviar-lhe e-

mail, o qual já encaminhou ao Sr. Prefeito Municipal. O orador disse acreditar que ainda não 

foi realizada reunião entre o Sr. Prefeito Municipal e o Exército Brasileiro, e não sabe o 

motivo, se por falta de interesse ou outros. Prosseguindo, disse que também recebeu um e-

mail da Sra. Clélia, moradora do Bairro do Aterrado, a quem informou sobre a conversa e e-

mail do sargento do Exército, já passado ao Prefeito Rafael. Relatou que, segundo 

informações, no dia anterior a esta sessão, foi formado um mutirão no Bairro do Aterrado, a 

fim de construir uma nova passagem. Diante de todos estes fatos, disse que sugerirá ao Sr. 

Prefeito Municipal, agendar uma reunião com os moradores dos arredores do Aterrado, para 

esclarecer a situação da liberação do recurso para construção da ponte, ou seja, se 

depende de licença ambiental ou outros, justificando o por quê da demora e assim evitando 

tantos diz-que-diz. Falou que, talvez por aumento de efetivo policial local ou reforçado pelos 

policiais vindos de outras cidades, no último final de semana,  não ocorreu nenhuma briga 

na Praça da Matriz e, conversando com algumas pessoas, inclusive com o Nobre Par 

Cristian (Policia Militar da reserva), disse que apóia a vinda, de surpresa,  do Garra e da 

Força Tática para “darem uma geral” nesta cidade. Ressaltou que os problemas relativos ao 

som abusivo na mesma praça já foram minimizados, inclusive há algumas pessoas bravas 

com o funcionário “Renatinho" que tomou as medidas para este fim. Declarou seu apoio 

àquele funcionário  porque, antes da sua atuação naquela praça, parecia mais uma cidade 

sem mando. Referindo-se à superlotação nos ônibus da Empresa Júlio Simões, 

concessionária do transporte intermunicipal, disse que esteva conversando com o Nobre 

Colega Sérgio e foram abordados por duas senhoras usuárias que lhe cobraram 

providências, às quais respondeu que já agendaram reunião com a empresa e, 
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posteriormente, tomariam providências. Acrescentou que, ao contrário dos demais Pares, 

conhece pessoalmente os problemas, pois utilizou esse transporte, diariamente, durante 

alguns anos. Registrou que “não tem o rabo preso” com aquela empresa e cobrará 

melhorias, especialmente, diminuindo o intervalo entre um ônibus e outro nos horários de 

pico. Disse saber que, graças a um Vereador Biritibano, que também era funcionário da 

Empresa Júlio Simões, aquela cidade conseguiu melhorias no transporte, portanto, espera 

que todos os Vereadores participem da reunião, que acontecerá no próximo dia dezessete, 

e que todos cobrem melhorias, assim, o sucesso será atribuído à união desta Casa de Leis. 

Com relação à Empresa CTP que está realizando obras de asfaltamento neste município, o 

orador relatou que ela assumiu obras com baixo custo, não consegue realizá-las e alega 

erros no projeto. Citou como exemplo, os problemas nas proximidades da residência do seu 

amigo Rodolfo, onde foi colocado asfalto, sem mesmo tirar um poste que estava no meio do 

caminho; portanto, sugeriu que o Sr. Prefeito Municipal acione sua equipe para dar um 

basta na empresa e determine a abertura de novo processo de licitação. Falou que, para a 

próxima sessão, apresentará uma proposição solicitando operação tapa-buracos nas ruas 

que não serão asfaltadas, como o caso da rua desta Casa de Leis e da sua própria casa, 

ambas motivos das chacotas que tem ouvido. Comentou que, segundo informações, a 

Prefeitura Municipal está realizando processo seletivo para contratação de enfermeiro, 

objetivando a implantação do PSF – Programa de Saúde da Família, neste município e, 

posteriormente, soube que não haverá prova, apenas análise de currículo, em que será 

exigida especialização neste tipo de programa. Falou que verificará se a informação 

procede, considerando estranha essa forma de seleção, contudo, se isso se confirmar, 

espera sejam priorizados os moradores desta cidade, que já sofrem com a falta de emprego. 

No tocante à Santa Casa, disse que verificará se existe Ouvidoria aquele local, a fim de que 

o mau atendimento seja registrado para as providências, também sugerirá a implantação 

deste serviço na Prefeitura Municipal e, considerando que esta cidade é muito pequena, 

será uma alternativa para preservar a identidade dos que não têm coragem de se expor, 

seja por medo de retaliação ou porque são funcionários da Prefeitura Municipal ou Santa 

Casa local. Lembrando também que o Sr. Prefeito Municipal deu um prazo, de cem dias, 

para avaliar os funcionários que nomeou em cargo de comissão, Secretário ou Diretor 

Municipal, disse que lhe sugerirá deixar de atender a população durante uma semana, para 

resolver os inúmeros problemas, reservando um dia para cada setor, até “arrumar a casa”. 

Também sugeriu que, a cada dia, determine ações aos responsáveis por cada uma das 

áreas e cobre resultado para, posteriormente, prestar contas aos Vereadores acerca da 

situação e decisão. Reconheceu que o Prefeito Rafael tem boa vontade, mas, diante de 

tantos pedidos de Secretários e reclamos de munícipes, acredita que não consiga tempo 

para decidir, motivo pelo qual sugerirá uma semana de decisões. Lamentou ter que cobrar a 

resposta de um processo protocolado por um morador, o qual lhe solicitou interferência por 

não consegui-la. Lamentou também que, muito embora seja pacífico e esteja solicitando ao 

Secretário Municipal da Administração apenas a resposta do processo, alvo de reclamos 

por parte dele, enfatizou que os Vereadores devem, ao menos, ser bem atendidos. Por fim, 

disse esperar que o Sr. Prefeito Municipal faça um planejamento para todas as secretarias 

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

PRESIDENTE comunicou as reuniões já agendadas: Diálogo Social da Companhia Suzano 

de Papel e Celulose, no dia doze de abril, às nove horas, na sede da Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento;  no dia dezesseis de abril, às quatorze horas, com representantes da 
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Petrobrás, na sede da Prefeitura Municipal; dia dezessete de abril, às quatorze horas, com 

representantes da Empresa Júlio Simões, na sede da Câmara Municipal; e a Festa do 

Undokai, dia quatorze de abril, às oito horas e trinta minutos, no Clube Alvor, cujo 

Presidente enfatizou a importância de poder contar com o prestígio dos Vereadores. 

Atendendo requerimento, concedeu a palavra como Líder de Bancada ao VER. BENEDITO 

LÉLIS RENÓ (PT) que iniciou comentando a resposta ao seu Requerimento Nº 44, sobre a 

situação da travessia do Aterrado. Disse que o Sr. Prefeito Municipal comunicou que 

referida travessia ainda se encontra obstruída porque a verba disponibilizada pela Defesa 

Civil, no valor de duzentos mil reais, não é suficiente,  e que novo projeto técnico foi 

enviado àquele órgão estadual, solicitando aumento desta verba. No mesmo documento, 

informa que a Municipalidade está aguardando a aprovação do referido projeto e que o 

processo licitatório depende desta aprovação e da liberação da verba. Concluiu, diante 

desta resposta, que a solução demorará e, para não deixar o bairro isolado, sugeriu ao 

Município buscar,  de forma firme,  o apoio do Exército Brasileiro, ainda que isso seja uma 

solução temporária. Pela Ordem, o VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA dirigiu-se ao Sr. 

Presidente, dizendo-lhe que era conhecedor da reunião que ocorreu no DAEE, em São 

Paulo, na semana anterior, e sugeriu-lhe pedir cópia do documento elaborado pelo 

engenheiro daquele departamento estadual, lido na oportunidade, para que seja também 

lido na próxima sessão, dando conhecimento do seu conteúdo a todos os demais 

Vereadores, para esclarecer os fatos. Respondendo o orador, o SR. PRESIDENTE disse 

que solicitará cópia do referido processo ao Sr. Prefeito Municipal, bem como o 

agendamento de uma reunião com os moradores dos arredores do Aterrado, a fim de 

prestar as devidas justificativas, evitando pesar, para esta Casa de Leis, a responsabilidade 

pela omissão de providências. 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 08 de Abril de 2013. 

PRESIDENTE : 

 

1º SECRETÁRIO  :    

 

2º SECRETÁRIO  : 

 

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

15 de Abril de 2013.   
            


