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ATA DA 12ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 29 de Abril de 2013 - 1º Período da 16ª Legislatura. Aos vinte
e nove dias do mês de Abril do ano dois mil e treze, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Décima Segunda 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:
MENSAGEM Nº 1164 do Poder Executivo, encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 008/13
(Institui no Município da Estância Turística de Salesópolis o Programa de Visitas em
Domicílio, dispondo sobre a vacinação de idosos e acamados, e dá outas providências) –
desp.: Às Comissões de Justiça e Redação, de Obras, Serviço Público, Educação e Saúde
e de Finanças; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 076 –
Agendar uma reunião com a Empresa Júlio Simões, a fim de oficializar o pedido de parceria
objetivando a reabertura da Rodoviária Municipal e da garagem de ônibus daquela empresa
nesta cidade; 085 – Adotar as providências necessárias à efetiva desativação dos Postos
de Combustíveis desativados desta cidade, isolando as áreas e dando conhecimento das
ações de segurança à toda comunidade que sempre se declara preocupada com os riscos a
que estão expostos, ambas do Ver. Claudinei José de Oliveira e outros; 087 – Responder o
REQUERIMENTO Nº 053/13, deste mesmo autor; 088 – Responder o REQUERIMENTO Nº
044/13, deste mesmo autor; 089 – Responder o REQUERIMENTO Nº 055/13, deste mesmo
autor; 090 – Determinar ao setor competente, enviar cópia do extrato bancário de todos os
bancos, relativos as contas do FUNDEB, referente aos meses de Fevereiro e Março/2013;
091 – Responder o Nº 029/13, deste mesmo autor, todos do Ver. Benedito Lélis Renó; 092 –
Prestar informações diversas acerca do processo seletivo para contratação de profissionais
para o AEE – Atendimento Educacional Especializado, bem como o funcionamento deste,
do Ver. Claudinei José de Oliveira e outros; 093 – Encaminhar cópia de todos os Processos
Administrativos que originaram o pagamento de despesas de viagem com hospedagem,
realizadas nos exercícios de 2011 e 2012, do Ver. Sérgio dos Santos; e 086/13 –
Solicitando a Empresa Bandeirante Energias do Brasil, para que envie um cadastro de
informações sobre a quantidade de luminárias colocadas nesta cidade em 2012, com seus
respectivos endereços, cujo projeto custou o valor total de R$ 55.362,39, do Ver.
Claudinei José de Oliveira e outros – desps.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 159 – Determinar à Secretaria Municipal de
Obras, adotar as providências urgentes que se fazem necessárias à manutenção das
Estradas Rodrigues de Campos e do Barro Amarelo, no Bairro dos Pintos; 160 – Determinar
ao setor competente, adotar as providências urgentes que se fazem necessárias à
instalação de redutores de velocidade na recém-pavimentada Rua Sem Nome, localizada
entre as Ruas Vinte e Oito de Fevereiro e XV de Novembro, Vila Henrique, ambas do Ver.
Edney Campos dos Santos e outros; 161 – Tomar providências visando a implantação de
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uma Base Comunitária de Segurança no Distrito Nossa Senhora dos Remédios, do Ver.
Cristian Luiz Candelária; 162 – Viabilizar providências junto à Secretaria Municipal de
Obras, visando a limpeza da grande quantidade de lixo depositado na Estrada Nossa
Senhora Aparecida, conhecida como “Estrada do Aterrado, em frente ao terreno do Sr.
Narciso, vizinho do Sr. Flávio “Paladino”, dos Vers. Cristian Luiz Candelária e Deise
Aparecida Corrêa Duque; 163 – Determinar ao setor competente, realizar a limpeza e
colocação de luminárias na praça localizada na Avenida Victor Wuo, esquina com a Rua
São Cristóvão, Bairro Fartura; 164 – Determinar ao Setor de Obras, repintar as lombadas
existentes na área central e dos bairros desta cidade, bem como as faixas de pedestres
existentes em frente as escolas municipais e estaduais e em frente aos pontos comerciais
de grande movimentação, como supermercados, banco e outros; 165 – Determinar ao setor
competente, melhorar a limpeza pública no Bairro Fartura, todas da Verª. Deise Aparecida
Corrêa Duque; 166 – Estudar e viabilizar junto à Secretaria Municipal de Saúde, a
implantação de um Programa de Prevenção ao Câncer de Mama e de Colo de Útero; 167 –
Estudar e adotar junto à Secretaria Municipal de Obras, a melhor providência objetivando
evitar que as águas pluviais, que descem da “Estrada da Torre” continuem atingindo o muro
da propriedade do Sr. Raul Federal, conforme fotos que anexa, bem como a estrutura da
Torre de Celular da OI; 168 – Determinar à Secretaria Municipal de Saúde, elaborar um
cronograma de rotatividade do Trailer Odontológico, nas principais comunidades do
município, todas do Ver. Mário Barbosa Pinto; e 169/13 – Elaborar um pedido a ser
encaminhado para a Petrobrás, com assinatura de todos os Vereadores, solicitando a
iluminação da quadra de areia do Bairro Totozinho Cardoso, localizada na Rua
Expedicionário Benedito da Fonseca, do Ver. Sérgio dos Santos – desps.: Arquive-se, lida
no Expediente; BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS,
referente ao mês de Março/13 – desp.: À Comissão de Finanças e Orçamento; PARECER
CFO Nº 015/13 referente ao Balancete Financeiro da Prefeitura Municipal de Salesópolis,
relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro/13 – desp.: Aguarde-se o Parecer Prévio do
Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para então emitir o parecer final e
conclusivo; OFÍCIO SMAS Nº 149/13 da Secretaria Municipal de Assistência Social,
informando a mudança de endereço da sua sede para a Rua São José, 375, no Centro
desta cidade, e os novos número de telefone e e-mail; OFÍCIO COMAS Nº 11/2013,
informando que as reuniões ordinárias do Conselho Municipal de Assistência Social serão
realizadas na última quinta-feira do mês, às dez horas, no CRAS – Centro de Referência da
Assistência Social, localizado na Rua Naime Kirala, Nº 85 – Jardim Nídia, sendo antecipada
para a quarta feira anterior quando não for dia útil; COMUNICADO do Ministério da
Educação, sobre a liberação de recurso financeiro no valor de R$ 13.301,52 referente a 1ª
Parcela do PNATE, e de R$ 65.752,65 referente a 3ª Parcela do FNDE – desp.: Arquive-se,
Plenário ciente. Terminada a leitura, o Sr. Presidente concedeu a palavra aos Nobres Edis
inscritos. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ registrou a presença do ex-Prefeito Quico
(Francisco Rodrigues Corrêa) e, em seguida, disse que apresentou Requerimentos
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal responder, com maior seriedade, os que ele já tinha
enviado porque estavam mal respondidos, especialmente, por saber que contratou um
funcionário para este fim. Justificou oralmente seu Requerimento Nº 90, dizendo que as
escolas ainda não contam com internet, muito embora, nessa semana, foram iniciadas as
instalações dos telefones. Disse que a falta dessa estrutura, obriga os professores a
utilizarem a internet de suas casas e seus próprios telefones celulares, situação que
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considerou absurda, motivando-o a apresentar esta proposição para saber se é falta de
recurso ou de disposição da Administração Municipal. Reportando-se à Indicação Nº 159,
do Nobre Colega Edney, questionou qual estrada deste município está boa, com exceção
das inclusas no Programa Melhor Caminho. Comentou que os moradores dos Bairros dos
Maias e dos Carvalhos não conseguem entrar no bairro, embora já tenham solicitada a
manutenção ao Setor de Obras, pois, sequer o caminhão para coleta de lixo consegue
chegar lá. Considerou de grande importância a Indicação Nº 161, do Nobre Colega Cristian,
lembrando que já ocorreu assalto na área central do Distrito dos Remédios, justificando a
necessidade de uma Base Comunitária para garantir maior segurança à população.
Também declarou seu apoio à Indicação Nº 166, do Nobre Colega Mário, pois sabe que há
vários casos em processo de tratamento, sendo necessária a viabilização de programa
preventivo. Por fim, apoiou a Indicação Nº 169, do Nobre Par Sérgio, contudo, sugeriu o
empenho desta Casa junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, para solucionar os
vários pontos escuros, combatendo assim a marginalidade que é crescente nesta cidade,
lembrando que já solicitou ao Setor de Obras, adotar medidas com relação ao
estacionamento de caminhões, no trecho entre o Depósito Camargão e o Supermercado
Okamura, pois a escuridão do local, aliada à sombra dos caminhões, facilita a ação de
marginais. Também falou da importância de solucionar os pontos escuros na praça
localizada em frente às Escolas Mestra Henrique e Professor Olga Chakur Farah,
acreditando ser necessário verificar a fiação, resolver o problema e garantir a segurança
aos alunos. Declarou seu apoio ao Requerimento Nº 76, do Nobre Par Claudinei, lembrando
que muitos usuários do transporte coletivo não conseguem caminhar no trecho entre o radar
eletrônico até o próximo ponto de parada, no sentido Litoral, em virtude do mato crescente.
Falou que o turista, ao entrar pelo Portal Turístico, pode gostar do que vê, mas, no sentido
contrário, entrando pela Praça do Cavalo, a encontra totalmente abandonada, com placas
enferrujadas, além da estátua do cavalo que conta com uma casa de vespa, sendo
necessárias medidas que efetivem a condição de estância turística. Disse que o eucalipto é
importante, contudo, ressaltou que o turismo é o futuro de Salesópolis, necessitando que as
entradas da cidade sejam conservadas, adiantando que já está preparando um projeto, com
o objetivo de substituir os projetos de calçadas para paisagismo, tal qual fez a Prefeitura
Municipal de Guararema, colocando flores em substituição à grama e à braquiara que estão
tomando conta deste município. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS também registrou a
presença do ex-Prefeito Quico e, em seguida, justificou oralmente seu Requerimento Nº 93,
dizendo que recebeu várias denúncias acerca das viagens realizadas pelo ex-Prefeito,
contrariando o que constava na sua propaganda de governo e, para não cometer injustiça,
solicita documentos para confirmar ou não tais denúncias. Também justificou sua Indicação
Nº 169, lembrando que, em reunião, com representantes da Petrobrás e os Vereadores, o
Sr. Prefeito Municipal ficou de elaborar ofício apresentando vários pedidos, sugerindo seja
incluído este pedido. Expôs no telão do plenário, algumas fotos da quadra de areia,
comprovando a falta de iluminação para utilização daquele espaço, no período noturno,
incentivando o esporte e propiciando oportunidades para tirar a molecada da rua,
desviando-os das drogas. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA dirigindo-se ao exPrefeito Quico, presente na sessão, disse que as pessoas se candidatam à cargos públicos,
exercem seus cargos e não voltam mais às casas públicas, enquanto outros, como ele,
continua prestigiando o trabalho dos Vereadores. Em seguida, justificou seu Requerimento
Nº 76, dizendo que foi realizada a reunião com representantes da Empresa Júlio Simões,
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onde além de outros assuntos, foi tratado sobre o horário de saída dos ônibus, no primeiro
horário, como era antigamente, esperando que a empresa designe um funcionário para
responsabilizar-se pela Rodoviária Municipal e, em parceria com o Poder Executivo, seja
reaberta a rodoviária e também encontrado um espaço para garagem dos ônibus. Quanto à
Indicação Nº 169, do orador que o antecedeu, manifestou seu apoiou e também sugeriu
substituir a areia por grama, evitando contaminação, dada a facilidade de acesso por
animais. Com relação à Indicação Nº 159, que assinou com o Nobre Colega Edney, disse
que há vários pedidos de patrolamento para estradas diversas, portanto, se o recurso de
dois milhões de reais, que foi liberado na gestão anterior, tivesse sido bem empregado,
muitos problemas não estavam acontecendo, mas, sabendo-se que foi apenas “jogada uma
brita”, a questão está sendo levantada, inclusive, pela Polícia Federal. Acrescentou que, se
o serviço fosse bem feito na época, restaria agora apenas a manutenção pelo Programa
Melhor Caminho. Comentou que foi abordado por um funcionário da gestão anterior, o qual
lhe cobrou melhorias na Estrada do Bairro Pico Agudo, onde mora, contudo, o orador
questionou por que ele não aproveitou, já que trabalhava na Administração Municipal, para
solicitar o uso da verba de dois milhões de reais para melhorá-la. Disse da necessidade de
saber administrar, pois, uma gestão não pode parar e começar do zero, herda da anterior e
deve dar continuidade, por isso, apresentou o Requerimento Nº 86 para comparar com a
resposta que já recebeu da Prefeitura Municipal sobre as mesmas luminárias, pois o valor
foi pago, mas há uma dívida da Municipalidade junto àquela concessionária de energia
elétrica, no valor aproximado de quinhentos mil reais, contudo, acredita que esta dívida será
parcelada para, depois, a empresa atender novos pedidos de luminárias. Declarou seu
apoio e dos demais membros do seu Partido (PR) à Indicação Nº 161, do Nobre Par
Cristian, lembrando que vários Vereadores já solicitaram essa Base Comunitária e ainda
não conseguiram, por falta de efetivo policial, esperando seja atendid,a desta vez,
garantindo, ao menos, a sensação de segurança aos moradores do Distrito dos Remédios e
bairros adjacentes, comprometendo-se a se empenhar para sua efetivação, especialmente,
neste período próximo das eleições estaduais. Justificou ainda seu Requerimento Nº 85,
esperando seja atendido desta vez, já que apresentou o mesmo pedido, em anos anteriores,
contudo, na reunião com a Petrobrás, os representantes daquela empresa confirmaram os
perigos da atual situação, motivando a apresentação desta proposição. Finalizando,
ressaltou que as proposições são elaboradas conforme os assuntos debatidos em reuniões
e nas discussões diversas, quando são levantados os problemas e as propostas de
solução, seja por parte do Poder Executivo e imediata, ou outras que requerem aguardar a
melhora da atual situação. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA também reportou-se à
sua Indicação Nº 161, dizendo que, no dia seguinte, contataria o Coronel PM Lúcio, a fim de
agendar uma reunião com o Comandante do CPAM-12, para expor a necessidade da Base
Comunitária de Segurança, no Distrito dos Remédios. Declarou seu apoio ao pedido de
iluminação, para a quadra de areia do Bairro Totozinho Cardoso, Indicação Nº 169 do
Nobre Par Sérgio dos Santos, dizendo que também recebeu pedido de outros usuários.
Dirigindo-se ao Nobre Colega Lélis, disse que apresentou a Indicação Nº 10, solicitando a
iluminação da praça localizada em frente às Escolas Mestra Henriqueta e Professor Olga
Chakur Farah, aguardando o retorno, pois, alguns alunos, de dez anos, já lhe questionaram
quando serão adotadas providências para a iluminação. Registrou que outros alunos, junto
ao seu filho Richard, também desta faixa etária, lhe solicitaram verificar a situação do
parquinho da EMEF Mestra Henriqueta, o qual esteve visitando, com autorização da
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Diretora da unidade – Professora Leonor, levantando as necessidades que gerou uma
Indicação, já apresentada, contudo, as expôs pessoalmente ao Sr. Antonildes, que se
prontificou em trocar algumas madeiras. Por fim, justificou oralmente a Indicação Nº 162,
que apresentou juntamente com a Nobre Colega Deise, dizendo que populares estão
depositando lixo no local, embora a existência de placa proibitiva, naquele local impróprio
para este fim. Lembrou que já foi solicitado o mesmo serviço pelos moradores do bairro e o
local foi limpo, contudo, o lixo se acumulou novamente, necessitando de outra limpeza.
Registrou a gratidão dos moradores do Bairro do Bracaiá ao Sr. Antonildes – Setor de
Obras Municipal, pelos serviços realizados de patrolamento, nivelamento e troca de
tubulações, naquela estrada, assim como na Estrada do Bairro Pico Agudo. Disse que, se a
Prefeitura Municipal tivesse outros Antonildes, muito coisa seria melhor e, finalizou
enfatizando que o Prefeito Rafael já se demonstrou disposto a resolver os problemas das
estradas, mas, ainda depende do conserto dos maquinários, contudo, ressaltou que tudo
isso comprova que os pedidos para manutenção de estradas estão sendo registrados. A
VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE também registrou a presença do ex-Prefeito
Quico e, em seguida, justificou oralmente sua Indicação Nº 163, acrescentando que a praça
foi construída para uso de crianças e outros, contudo, está totalmente suja e sem
iluminação. Reportando-se à sua Indicação Nº 164, lembrou que as lombadas e faixas de
pedestres foram pintadas, no governo anterior, necessitando de repintura e de novas faixas
em frente aos supermercados, bancos, escolas e outros. Também justificou sua Indicação
Nº 165, lembrando que o Bairro do Fartura é o mais populoso do município e, embora seja
sempre esquecido, elege o Prefeito Municipal e, atualmente, conta com três moradoresVereadores, a própria oradora e os Nobres Pares Cristian e Mário. Enfatizou a necessidade
de limpeza, lembrando que o córrego do bairro está tomado de mato, além das ruas e
sarjeta que estão sem condições, além do lixo acumulado. Disse a oradora que toda essa
situação demonstra a necessidade de um trabalho de conscientização junto à população
que, por exemplo, continua depositando lixo residencial na rua, após a coleta de sexta-feira,
o qual se acumula no final de semana, exalando mau cheiro e deixando o bairro feio, com
sacos de lixo em todos os cantos. Finalizando, falou que, muito embora, concorde com o
Nobre Colega que falou da necessidade de flores nesta cidade, de nada adiantará se o lixo
continuar espalhado pelas ruas, sendo, portanto, necessária uma campanha de
conscientização e de limpeza em toda cidade e não apenas no citado bairro. O VER.
EDNEY CAMPOS DOS SANTOS disse que, desde a primeira vez que usou a tribuna desta
Casa de Leis, vem solicitando a manutenção das estradas, atendendo pedido da população.
Ressaltou que cabe aos Vereadores encaminhar os pedidos ao Chefe do Poder Executivo e
cobrar-lhe o atendimento e, embora reconheça os problemas relativos aos maquinários,
todos os Vereadores devem continuar fazendo gestão. Prosseguindo, justificou a Indicação
Nº 159, conforme se comprometeu na sessão anterior, lembrando que ele morou no Bairro
dos Pintos, por muitos anos, e encaminhará todos os pedidos que lhe forem apresentados.
Por fim, justificou sua Indicação Nº 160, dizendo ter verificado que, após a benfeitoria
realizada no local, diversos veículos e motos estão abusando da velocidade, expondo todos
à risco de acidentes, especialmente, as famílias moradoras e crianças que sempre brincam
naqueles arredores. Não havendo mais oradores inscritos, nem pauta a ser tratada na
presente Ordem do Dia, o Sr. Presidente passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL e,
conforme livro de inscrição, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER.
BENEDITO LÉLIS RENÓ comentou que a reunião ocorrida no Bairro do Aterrado, no final
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de semana, com grande quantidade de pessoas, onde mais parecia uma festa, demonstra
que a passagem do aterro é uma das prioridades do município. Disse que acompanhará a
obra, muito embora saiba, conforme disse o Prefeito Rafael na oportunidade, que será
apenas uma obra paliativa para atender a comunidade. Lembrou que, no início deste
mandato, o vice-Prefeito Municipal (ex-Vereador Vanderlon Oliveira Gomes) falou que a
passagem estaria pronta em vinte dias, depois, o Sr. Prefeito Municipal falou que ficaria
pronta em sessenta dias, mas, naquela reunião, foi dito que o novo prazo será agosto. O
orador disse acreditar que, com a colaboração dos moradores, antes mesmo deste prazo, a
obra ficará pronta e, se concluída até agosto, já se propôs a oferecer um jantar, em seu
restaurante (Restaurante Nhá Luz), para comemorar. Em seguida, disse que também nunca
viu tantas pessoas, como a da Comunidade Nossa Senhora de Fátima, com a qual fez
parceria e recebeu, em seu restaurante, mais de quinhentas pessoas em um jantar, que foi
compensador financeiramente para ambos os lados, se propondo a repetir a parceria no
próximo ano. Em seguida, prestou uma homenagem ao Exmo. Senhor Ruy Costa, Cidadão
Honorário deste município, fazendo a leitura de um texto, extraido da internet, cujo autor
ficou surpreso. Segue transcrito: “Falar sobre o homem – Sr., Ruy Costa – é uma alegria
que guardo no meu coração para o resto de minha vida. São poucas as pessoas que
tiveram a oportunidade de conviver diretamente com a sua família maravilhosa. Sr. Ruy,
agradecer-lhe pela amizade é muito pouco para dizer ao senhor. Faltam-me palavras para
falar de um mito tão grande, de sua modéstia e do seu enorme desprendimento para com o
próximo. Eu, que tive o privilégio de convier com o senhor, com sua esposa, seus filhos e
filhas, sinto imensa tristeza ao saber do seu afastamento da Farmácia e de nossa
Salesópolis. Ao mesmo tempo, fico feliz por te compartilhado de sua vida e de tê-lo como
exemplo a ser seguido. Um abraço carinho do amigo e admirador Zezé (assim que eu sou
chamado pelo Sr. Ruy). Assinado – José Maria Camargo.” Terminada a leitura, o orador
disse que teve a honra de estar na Câmara Municipal e ofertar-lhe o maior presente que
Salesópolis pode oferecer, que é o Título de Cidadão Honorário, quando contou com o
apoio de todos os Vereadores da época, num dos encontros mais importantes. Requereu ao
Sr. Presidente que esta Casa de Leis encaminhe comprimentos ao Sr. Ruy Costa, com
assinatura de todos os Vereadores, pois ele foi responsável por muitas vidas, atuando como
médico, abrindo sua farmácia, única na oportunidade, às quatro ou cinco horas da manhã.
Lembrou ainda que muitos senhores vinham à cavalo pedir-lhe socorro e outras vezes, ele
ia para a roça (zona rural) ajudar as parteiras a realizar partos, portanto, concluiu o orador,
o registro dos cumprimentos ora solicitados ao Sr. Presidente será o manifesto de alegria
por terem conhecido o Sr. Ruy Costa. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS iniciou concordando
com o Nobre Colega que elogiou o funcionário Antonildes, do Setor de Obras Municipal,
que é um ótimo funcionário, e aproveitou também para registrar o atendimento que sempre
recebe das funcionárias Arlete e Elisabete, desta Casa de Leis. Comentou que lhes solicitou
um serviço, cinco minutos antes do final do expediente e, com a competência de ambas, foi
atendido de imediato, como sempre o faz de pronto, registrando também sua gratidão a
elas. Ato contínuo, disse que tem um funcionário municipal que acha que ele está
mandando na Administração, contudo, lembrou que a função do Vereador é indicar, até
mesmo palpitar, mas, o poder de mandar é do Sr. Prefeito Municipal. Acrescentou que,
quando alguém lhe solicita algo que não é da sua competência, e sim do Executivo, na
qualidade de representante do povo, claro que leva o pedido para o Sr. Prefeito resolver e,
se ele lhe atende ou não, leva a resposta para quem lhe solicitou, desta forma a pessoa não
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fica sem resposta. Falou que, se realmente mandasse, jamais faria certa contratação para a
Administração Pública, pagaria todas as horas-extras aos funcionários que realmente
fazem, pois sabe que há muitos funcionários que não recebem as horas-extras efetivadas,
sendo obrigados a tirar em folgas, enquanto outros, apadrinhados na gestão passada,
receberam em dia e nunca precisaram substituir por folga. Prosseguindo, disse que, se
mandasse, colocaria o Mercado Municipal para funcionar igual era no passado, quando
abrigava muitos comerciantes e ainda abriam-se vagas de emprego. Lembrou que, quando
funcionava o citado “Mercadão”, havia açougue, quitanda, restaurante, avícola, doceria e
mercearia, que geravam muitos postos de trabalho. Também disse que se mandasse, não
deixaria faltar remédios nos Postos de Saúde, nem médicos à população que mais precisa,
tanto no Posto de Saúde, como na Santa Casa. Declarou entender que o Sr. Prefeito
Municipal assumiu a Prefeitura sucateada, com muitas dívidas, além de caminhões,
máquinas e veículos da Saúde também sucateados. Agradeceu a Sra. Jô que, com seu
esposo, abriram as portas do Deputado Estadual Salim Curiate, o qual atendeu ao pedido
do Prefeito Rafael, solicitando que escolhesse uma van ou ambulância, além da verba de
custeio para a Santa Casa local, e recurso para compra de um desfibrilador para a Santa
Casa local. O orador expôs fotos da “Rua sem nome”, paralela à Rua Santa Maria, cuja
denominação foi pleiteada ao Nobre Par Mário, pela família do Sr. João Batista de
Machado, para que lhe homenageie, e questionou onde estava o Fiscal da Municipalidade,
face à situação daquela obra. Através das fotos, demonstrou as péssimas condições do
asfalto recém-colocado, bem como o tampão da Sabesp que foi retirado e colocado asfalto
sobre a abertura. Lembrou que tem sido criticado por falar demais, contudo, fala somente a
verdade e comprova o que diz. Reconheceu que não é culpa da Sabesp, e enfatizou que o
funcionário da Prefeitura Municipal deveria ter acompanhado a obra para evitar a retirada
do tampão, portanto, sugeriu oferecer curso de capacitação aos Fiscais Municipais, para
exercerem melhor suas funções. Lembrou do Sr. Tercílio, funcionário público municipal
aposentado, que andava pelas ruas da cidade acompanhando as obras, merecendo ser
reconhecido em vida, tal qual o Nobre Colega fez ao Exmo. Senhor Ruy Costa, cujas
palavras corroborou, pois não tem nada que o desabone. Expondo fotos da quadra
esportiva do Bairro Totozinho Cardoso, disse que a Secretaria Municipal de Esportes
deveria ter tomado providências para evitar acidentes com os usuários, na maioria,
crianças. O orador expôs fotos de uma carreta estacionada ao lado da referida quadra,
solicitando ao Sr. Prefeito que determine aos Fiscais Municipais notificarem o proprietário
do veículo a utilizar os pátios próprios para este fim, seja no “Dine – genro do Pedro Tote”
ou no Autoposto Petropires. Lembrou que, na rua da Pizzaria do Hélio, também amanhecem
caminhões carregados, sendo necessárias providências para acabar com este absurdo que
perturba os vizinhos. Reportando-se à reunião realizada no Bairro Aterrado, onde o Sr.
Prefeito Municipal e os Vereadores foram muito bem recebidos, disse que na oportunidade
foi apresentada a solução pelo Prefeito Rafael que, certamente, será realizada graças à
honestidade dele e a fiscalização dos Vereadores, para evitar desvios de verba. Disse que
apresentará Indicação, na próxima semana, sugerindo a retomada do funcionamento do
Mercado Municipal, acrescentando que poderá até indicar funcionário para trabalhar em
algum setor público, contudo, reconhece que isto é da competência do Sr. Prefeito, que o
atenderá se quiser. Entretanto, registrou que, se ele quiser atendê-lo, lhe apresentará
indicação para tomar medida com relação às “muitas batatas podres”, funcionários que não
merecem trabalhar na Prefeitura Municipal, pois são mal educados. Disse que um
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funcionário lhe respondeu mal, desrespeitando sua autoridade na qualidade de Vereador,
portanto, tomará providências, pois, até mesmo o Sr. Prefeito Municipal ficou indignado
diante da postura do funcionário que acreditou que o orador estava interferindo na decisão
do Executivo Municipal. Comentou que participou de uma reunião com os representantes do
Sindicato dos Trabalhadores, sobre o reajuste salarial do funcionalismo público municipal,
onde pode constatar a vontade do Sr. Prefeito Municipal em atende-lo e para o que não
está medindo esforços. A VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS iniciou cumprimentndo o exPrefeito Quico, lembrando que na sua gestão, atendendo a seu pedido, foi designada a
prestar serviço no Fórum local, onde aprendeu muito, foi aprovada pela OAB (Organização
dos Advogados do Brasil) e seguiu sua carreira na advocacia. Comentou que, na última
semana, os Vereadores deste Legislativo junto com os Senhores Prefeito e Vice-Prefeito
Municipal, além de Secretários Jurídicos da Municipalidade, estiveram reunidos com o
Presidente do Tribunal de Justiça, Dr. Ivan, discutindo a elevação da Vara Distrital local à
Comarca. Lembrou que trata-se de uma antiga reivindicação, porque a Vara Distrital
funciona, há mais de vinte anos, vinculada à Comarca de Santa Branca. Registrou que tal
elevação favorecerá a implantação do Cartório de Registro de Imóveis, cujos serviços atuais
são realizados em Santa Branca, bem como haverá, nesta cidade, o atendimento diário do
Juizado Especial, o qual atualmente, na condição itinerante de Santa Branca, funciona
apenas às segundas-feiras, no período da tarde. Acrescentou que também será implantada
a Justiça Eleitoral, haja vista que o Juiz e Promotor designados para a futura Comarca de
Salesópolis, serão promovidos à Juiz e Promotor Eleitoral e, pela função agregada,
receberão ajuda financeira que, por consequência, os incentivará a permanecer no cargo,
evitando tantas trocas, como sempre ocorreu na condição de Vara Distrital. Disse que
referidas trocas atrasam os processos, porque cada juiz tem que estudar todo processo
para então dar seu parecer, o que não mais acontecerá, com a permanência do profissional
no cargo. Também lembrou que, o Promotor de Justiça, conhecendo a cidade, morando
nela, na condição de Curador da Infância e Juventude poderá fazer diligências junto ao
Conselho Tutelar e Polícia Militar, ao contrário da Juíza que, devido à função de julgar, não
pode se comprometer com a parte e deve ser imparcial, portanto, tem que ficar fechada no
gabinete, para evitar interferências na decisão. Concluiu lembrando ainda, que a instalação
da Comarca facilitará a instalação de um CIRETRAN, além de facilitar a liberação de
recursos para construção de prédio próprio, pois, há muito, o prédio da Vara Distrital
funciona como uma “bomba-relógio”, pois, só conta com uma porta para entrada e saída.
Parabenizou a Juíza local – Dra. Bárbara que, ao contrário dos juízes anteriores, que não
acreditaram nesta possibilidade, conseguiu recursos para a construção, além de conseguir
diminuir a metragem para construção, se empenhou como uma salesopolense,
preocupando-se em disponibilizar uma sala para a OAB e para espera das pessoas que,
atualmente, aguardam na rua e sentadas na calçada, por falta de espaço interno. Concluiu
dizendo que a reunião foi maravilhosa e foi um marco na história de Salesópolis, portanto,
registrou agradecimentos ao Deputado Estevam Galvão de Oliveira que intermediou os
contatos, engrandecendo esta cidade, cuja foto da reunião pode ser conferida no site do
Tribunal de Justiça. Com relação à sua manifestação e indignação, na sessão anterior,
disse que recebeu um documento do Sargento PM Adalberto, elogiando sua postura, que
culminou com a prisão, por porte de drogas, em uma casa, que contava com dezoito
menores, incluindo meninas e crianças com dez anos de idade. Disse que este fato está
ligado ao furto da sua casa e do seu celular, motivo pelo qual pretende apresentar uma
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Moção de Louvor aos Policiais envolvidos, que não mediram esforços, esperando contar
com o apoio dos Nobres Pares, incentivando-os a continuar se empenhando, como agiram
neste caso, citando os PM’s - Melo, Henrique, Willian, Pedro, Peres, Silveira, Morais e
Valdário, todos agraciados com Láurea de Mérito Pessoal, juntamente com o Sargento PM
Adalberto, que comandou toda operação, em substiuição ao Comandante titular - Ten PM
Dirceu, em gozo de férias. Enfatizou que a Polícia toma atitude, desde que possa contar
com o apoio da sociedade que não pode ter medo das pessoas do mal para tanto, é
necessário denunciar como foi feito. Ressaltou que nada foi concluído, ainda tem várias
prisões preventivas decretadas, mas, disse que não poderia deixar de registrar a atuação
da Polícia nesta ocorrência. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA, reportando-se à
elevação da Vara Distrital local à Comarca, mencionado pela oradora que o antecedeu,
esclareceu que foi elaborado um documento, assinado pela maioria dos Vereadores, cujas
funções foram divididas entre vários Deputados da região. Lembrou que a implantação da
Vara Distrital foi um sonho realizado, mas, a situação coloca várias coisas em debate, entre
elas, a segurança dos funcionários e de todos os usuários daquele serviço público, além
das inúmeras vantagens para o município com tal elevação. Disse que teriam que aproveitar
o momento e assim apresentaram aos Deputados Estaduais, entre eles o Sr. Estevam
Galvão de Oliveira, uma das lideranças do Governo do Estado, cinco ou seis itens que
justificavam o pedido e ele deu início ao projeto. Contudo, disse que, além deste grande
intento, ainda há outro de grande importância, que é o novo Cemitério Municipal, cujo
projeto está sendo elaborado pelo Poder Executivo, para ser entregue àquele Deputado que
o encaminhará ao Governo do Estado. Falou que o Deputado Estadual André do Prado,
também está realizando trabalho em outra esfera, como os contatos com o Coronel PM
Nomura, bem como as questões ambientais de licenciamento junto à CETESB e outros
órgãos ambientais. Informou que ele está também agendando uma reunião para discutir a
implantação de uma CIRETRAN neste município, fazendo-o acreditar que, no final desta
gestão, possam colher o que estão plantando, tirando os projetos do papel e trazendo-os
para a realidade. Lembrou ainda da atuação do Deputado Estadual Dr. Gondim, que vem
trabalhando em prol da Área de Saúde deste município, ressaltando que não adianta
apenas falar que o Governo do Estado vem à cidade e em seu discurso divulgar a liberação
de recurso para construção de uma nova Santa Casa, pois, para sua efetivação, tem que
ser elaborado projeto, que requer aprovação e adequação às normas da Vigilância
Sanitária, além de ter um valor realizável, enfatizando que tudo tem que ser documentado,
com projeto e planilha, orçamento e avaliação de custo-benefício. Registrou que os
Vereadores estão trabalhando em conjunto, quando um não pode outro vai às reuniões
agendadas, a fim de trazer coisas boas para este município. Falou que o Prefeito Rafael
deu abertura para os Vereadores, além das funções de fiscalizador, legislador e
denunciante, também propor e buscar recursos, usando do conhecimento que dispõem,
independente de partido político. Lembrou que, no último dia oito de março, dois Deputados
Estaduais visitaram esta cidade e a eles foram entregues documentos diferentes para que
as funções fossem divididas. Falou que o município foi visitado também por uma Secretária
de Estado, portanto, tudo isso demonstra o trabalho dos Vereadores e com isso, resta-lhe
as alegria do reconhecimento por aquilo que ajudam a construir, já que todos moram nesta
cidade com suas famílias e tudo o que puderem fazer para melhoria, certamente, farão.
Informou que, neste início de mandato, todos os Vereadores se empenharam junto ao
Governo do Estado, buscando audiências e reuniões, tanto que nunca viu, no início de uma
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gestão, tantas reuniões sendo realizadas como neste ano, seja com empresas, Governo ou
autarquias, em busca de soluções. Enfatizou que, no segundo semestre, se empenharão na
busca de recursos, junto ao Governo Federal, entretanto, reforçou que serão necessários
projetos, os quais se necessitarem de pessoal para efetivação, serão impossíveis porque o
o percentual de gasto com pessoal já está estourado. Reportando-se a este assunto,
lembrou que sempre no dia primeiro de maio, Dia do Trabalho, os trabalhadores são
homenageados com a concessão do reajuste salarial, mas, neste ano, o Sr. Prefeito
Municipal precisa fazer um planejamento, pois não basta apenas a boa intenção de
conceder o reajuste, e se o índice está alto, terá que ser reduzido. Acrescentou que, da
mesma forma que agiu nos governos anteriores, cobrando e defendendo aquilo que
acredita, continuará agindo nesta gestão, cobrando e defendendo também o reajuste do
funcionalismo público municipal, a médio prazo. Conforme manifestação de outros Nobres
Pares, disse que, para resolver este problema, não basta remanejar funcionários, será
necessário enxugar o quadro de pessoal, aproveitando a era da informática em que as
coisas acontecem com maior rapidez. Por fim, disse que está se empenhando mais em
algumas questões, tais como a Lei Específica, Cemitério, Comarca, Ciretran, Saúde, pois as
coisas não podem continuar como estão. Declarou-se feliz ao ouvir uma das oradoras que o
antecedeu, dizer que a Juíza local conseguiu reduzir as metragens exigida para instalação
da Comarca, pois, se isso também for conquistado para o PROLOP, conseguiria legalizar
aquele loteamento e atenderia toda aquela comunidade, assim como estenderia o benefício
a outros loteamentos irregulares da cidade, pelo motivo, que é a metragem. Retomando
sobre a Comarca local, disse que, para a questão do loteamento, também seria necessário
o mesmo bom senso da Juíza local e de outros dois Juízes que vieram escolher o local para
implantação da Comarca. Por fim, disse que esta conquista demonstra que os Vereadores
se empenharam, mas que a Justiça também fez a sua parte, cedendo no que lhe foi
possível, portanto, será uma vitória conjunta desta Casa de Leis e do Poder Executivo
Municipal. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA iniciou parabenizando o Deputado
Estadual Estevam Galvão de Oliveira e o Presidente do Tribunal de Justiça –
Desembargador Dr. Ivan Sartori, pela conquista da Comarca de Salesópolis e pelo
atendimento dispensado à comitiva salesopolense, quando da reunião realizada para este
fim. Ato contínuo, parabenizou todos que participaram do 1º Encontro da Saúde, realizado
na última sexta-feira, no Salão Paroquial. Agradeceu a Presidente do Conselho Municipal
de Saúde – Sra. Lilian, a Secretária Municipal de Saúde e a Veterinária Mariana que
prestaram contas de todos os questionamentos, respondendo sempre com clareza e
firmeza, deixando-o contente porque muitas dúvidas foram sanadas, motivo pelo qual
sugeriu encontros bimestrais para que a população esteja sempre atualizada, agradecendo
também a equipe do Jornal do Povão pela cobertura do evento. Reportando-se à reunião
realizada no Bairro do Aterrado, o orador agradeceu toda comunidade que participou e
ouviu os esclarecimentos do Sr. Prefeito Municipal e apresentou suas dúvidas. Disse que os
moradores dos Bairros do Serrote, Bragança e Lagoinha estão reclamando a ausência dos
taxistas do Distrito dos Remédios, detentores do alvará para a prestação do serviço,
avisando que, se não querem trabalhar, que liberem a vaga para outros, pois as pessoas
que precisam não encontram os taxistas no ponto. Agradeceu a manifestação da Nobre
Colega Sandra com relação à atuação da Polícia Militar, na ocorrência de furto à sua
residência, enfatizando que a essa cabe a prevenção, mas a investigação do fato caberá à
Polícia Civil, entretanto, reiterou que, embora a falta de efetivo, a grande vontade de
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trabalhar dos Soldados PM Peres, Silveira, ambos de Biritiba Mirim, e os Soldados PM
Valdari e Moraes, aos quais agradeceu juntamente ao Sargento PM Adalberto. Reportandose à Praça Padre João Menendes que, há muito, vem comentando as ocorrências na
tribuna desta Casa de Leis, disse que os moradores dos arredores da praça estão
reclamando sobre a colocação e manutenção de mesas do lado de fora dos pontos
comerciais, atrapalhando a circulação de portadores de necessidades especiais. Esclareceu
que tal reclamação não é dele,e sim, dos moradores, pois, quando tiver que reclamar,
documentará, reiterando que, tal como falou quando da Solenidade de Posse, debruçará
sobre projetos que venham trazer melhorias aos munícipes e à cidade, o que já vem
fazendo e alguns já apresentou. Reiterou que não denunciou sobre as mesas e não quer
prejudicar nenhum comerciante, contudo, entende que os frequentadores destes bares
devem respeitar os que querem desfrutar daquela praça, e isso não vem ocorrendo, já que
não respeitam as pessoas e ainda impedem a entrada dos vizinhos dos bares nas suas
próprias casas. Sugeriu que os frequentadores da praça usem cadeiras e mesas do lado
externo dos comércios, mas, respeitem os demais, lembrando que praça não é lugar de
urinar, de algazarra e falta de respeito. Relatou que, na noite anterior a esta sessão,
recebeu várias ligações telefônicas reclamando e pedindo paz, pois, aconteceu uma briga,
envolvendo por volta de quinze pessoas, demonstrando que nem entre os frequentadores
há respeito. Disse que esteve no local, juntamente com a equipe da Polícia Militar, onde
conversaram com o proprietário do bar e com os envolvidos na briga, aos quais disse que
tudo isso o força a elaborar projetos de leis prejudicando-os, se não respeitarem-se
mutuamente. Agradeceu novamente os Soldados PM Moraes e Valdário que estavam na
Santa Casa local, prestando socorro a uma vítima de atropelamento e, mesmo assim,
desceram para apoiá-lo, assim como o Sargento PM Martins, que se deslocou com outras
viaturas de Mogi das Cruzes para também apoiá-lo, e o Sr. Renato – Autoridade de Trânsito
deste município. Ressaltou que estará junto com o povo se for respeitado, assim como à
Policia Militar, contudo, lembrou que, conforme o Artigo 144 da Constituição Federal, a
segurança pública é um dever do Estado, mas, direito e responsabilidade de todos,
portanto, finalizou dizendo que, se é a mesa colocada na parte externa do bar e as pessoas
que a utilizam que agem com desrespeito, sugeriu a retirada. O VER. EDNEY CAMPOS
DOS SANTOS registrou o convite da Comunidade Nossa Senhora das Graças, Bairro dos
Pintos, para a Festa em Louvor à Padroeira da Capela, no período de três a cinco de maio
próximo. Parabenizou os atletas salesopolenses da Equipe Papa-Léguas pelas colocações
conquistadas, no dia anterior a esta sessão, quando estiveram no município vizinho de
Biritiba Mirim, participando do Desafio Dinâmica IT – Índice Técnico, organizado pelo
Professor Padilha. Ressaltou que referidos atletas sempre levam o nome de Salesópolis nos
eventos que acontecem nas cidades da região ou em município mais distantes, merecendo
o reconhecimento deste Legislativo. Lembrou que, no dia oito de março, estiveram visitando
esta cidade os Deputados Estaduais André do Prado e Estevam Galvão de Oliveira, o
primeiro esteve juntamente com o Sr. Jairo Machado – Presidente da CODASP, vistoriando
a Estrada da Usina e, desta visita, resultou o protocolo de um pedido na Assembléia
Legislativa, no dia quinze de abril, para inclusão da referida estrada no Programa Melhor
Caminho, o que demonstra o empenho dos deputados na busca de recursos e melhoria
para esta comunidade. Também agradeceu a receptividade da comunidade do Bairro
Aterrado, no último sábado, cuja reunião parecia mais uma festa, tamanha a quantidade de
pessoas presentes, todos com o objetivo comum. Disse que não ficaram revirando o
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passado, com relação ao que foi feito ou deixado de fazer, mas, todos olharam para o futuro
e focaram no que será feito daqui para frente, dizendo acreditar que todos os Vereadores se
empenharão para que a situação seja resolvida em benefício de todos. Também agradeceu
o Nobre Colega Sérgio, pela manifestação em reforço aos seus pedidos, já encaminhados
através de Indicação, para manutenção da quadra de esportes do Bairro Totozinho
Cardoso e estacionamento de caminhões naquelas proximidades. Passando a presidência
ao vice-Presidente, Ver. Cristian Luiz Candelária, o VER. FRANCISCO MARCELO DE
MORAIS CORRÊA iniciou cumprimentando todos presentes, na pessoa do seu pai – exPrefeito Quico e, ato contínuo, parabenizou o Sr. Prefeito Municipal pela atitude que tomou
na reunião realizada no Bairro do Aterrado, decidindo o que fará e assim será um problema
a menos para a Prefeitura Municipal. Disse que, se referida ponte não existisse, ninguém
reclamaria sua falta, nem tampouco o fato de dar a volta que hoje estão sendo obrigados,
mas, se existe, tem que ser consertada e mantida. Acrescentou que referida passagem dura
quatro anos e sempre acontecem problemas e reivindicações, esperando então, que o
Prefeito Rafael arrume essa passagem, mas, ninguém sabe quanto tempo durará, embora
tenha ficado certo que, dentro de trinta dias, contando com o tempo para entrega do tubo, a
obra será concluída. Referindo-se aos buracos nas ruas da cidade, solicitou que o Poder
Executivo faça uma compra emergencial necessária à operação tapa-buracos, acreditando
que não será tão caro. Citou como exemplo a rua da Pizzaria do Hélio e do Depósito
Camargão (Avenida Prefeito Pedro Rodrigues de Camargo Neto), a Rua Expedicionário
Benedito da Fonseca, até a propriedade do “Sr. Boiadeiro”, a Rua Sebastião Nepomuceno
da Silva, rua da quadra do Bairro Totozinho Cardoso, além da rua desta Câmara Municipal
(Rua Alferes José Luiz de Carvalho), e a Rua Padre Benedito Rodrigues da Cunha, Bairro
Fartura, onde reside o Nobre Colega Mário, a rua da sua residência (Rua Ver. Antonio
Rodrigues Lopes – Bairro Totozinho Cardoso), e a rua onde reside a Nobre Colega Sandra
(Rua Vinte e Oito de Fevereiro), entre outras. Enfatizou que isso não era uma crítica à
Administração Municipal, apenas apresentava uma solução para o problema, haja vista o
cancelamento do processo licitatório existente para este fim, diante dos tantos problemas
apresentados, obrigando-a iniciar nova licitação, que demorará mais um mês ou mais. Disse
que, no dia seguinte a esta sessão, confirmaria com a Secretária Municipal de Saúde, a
denúncia que recebeu acerca da falta de medicamentos no Posto de Saúde, solicitando-lhe
a compra, com a maior urgência possível, pois trata-se de medicamentos controlados e
necessários às doenças crônicas. Comentou que, na última sexta-feira, cobrou do Sr.
Sunau – EMTU, a adoção das medidas, com relação aos serviços prestados pela Empresa
Júlio Simões, conforme tratadas nas reuniões realizadas, sendo uma delas a implantação
de novos horários e veículos para atender os usuários, ao menos, nos horários de pico.
Disse que a secretária do Sr. Sunau lhe contou que referida concessionária já encaminhou
sua proposta à EMTU e, sabendo disto, solicitou-lhe avisar o Sr. Sunau para não tomar
nenhuma atitude antes desta Câmara Municipal avaliá-la, evitando alegar estarem
atendendo pedido dos Vereadores, porque, até o momento, tudo continua do mesmo jeito,
sem qualquer alteração dos problemas que persistem, quais sejam superlotação e quebra
constante dos carros. Com relação às brigas na praça, o orador enfatizou a necessidade de
tomar uma atitude, antes que alguém morra, porque a situação está demais e requerer
medidas, como por exemplo, lei que proiba o consumo de bebidas em garrafas de vidro,
como já sugerido por um Vereador, através de um anteprojeto. Sugeriu também a
instituição da Lei Seca, ressaltando que, muito embora ele próprio goste de frequentar
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bares, entende que a situação não pode ficar do jeito que está, com a conivência deste
Legislativo, e que está preocupado com uma fatalidade, portanto, apóia a instituição da
citada lei para o bem da população. Lembrou que, além do abuso no uso de bebida
alcoólica, existe o crescente problema das drogas neste município, os quais necessitam de
providências urgentes para evitar que Salesópolis seja publicada com manchetes de
ocorrências piores. Enfatizou a necessidade de expor para o turista uma cidade que conta
com bons restaurantes, belas paisagens e outros, não a imagem atual de tráfico de drogas
e brigas na praça principal, que podem resultar em piores ocorrências. Disse que os
Vereadores estão finalizando o quarto mês de mandato, todos com boas idéias e querendo
trabalhar, apresentando várias proposições, mas, tem a parte do Poder Executivo que deve
ser feita, portanto, finalizou afirmando que, no dia seguinte a esta sessão, procurará o Sr.
Prefeito Municipal, sugerindo adotar medidas urgentes para conter este problema, tal qual o
fez, decidindo as medidas com relação à passagem do aterro. Retomando a presidência e
não havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE concedeu a palavra como LÍDER
DE BANCADA, ao VER. SÉRGIO DOS SANTOS (PMDB) lembrando que, há oito anos,
tramitou nesta Casa de Leis, um projeto de lei para instituir a Lei Seca no município, quando
ele votou contra, mas, naquela época, não tinha tantas brigas na praça, nem tanta
movimentação de drogas, mas, atualmente, a cidade está infestada por todos os lados de
drogas e brigas, além das ocorrências que os envolve, como roubos às residências e
carros. Disse que há marginais vindo de outras cidades para cá e que as cidades de Mogi
das Cruzes e Santa Branca já instituíram a Lei Seca, portanto, diante dos problemas do
momento, em que a situação está terrível e insuportável, é favorável à Lei Seca e espera
seja realmente efetivada, bem como seja determinado horário para a permanência de
menores nas ruas. Comentou ter constatado menores entre dez e doze anos, amanhecendo
nas ruas, portanto, espera que, com a instituição da Lei Seca, os Conselheiros Tutelares,
alvos de muitas reclamações também, sejam colocados para trabalhar. Por fim, disse que
mudou de idéia com relação à Lei Seca porque o problema está crescendo, sendo
necessário “cortar o mal pela raiz”, tendo a certeza de que o projeto pertinente contará
também com apoio dos demais Vereadores. 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.
PRESIDENTE

Sala Ver. Antonio Paulino de Miranda Júnior, em 29 de Abril de 2013.
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