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ATA DA 21ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 05 de Agosto de 2013 - 1º Período da 16ª Legislatura. Aos
cinco dias do mês de Agosto do ano dois mil e treze, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Vigésima Primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de
Salesópolis sob a presidência do Vereador Francisco Marcelo de Morais 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 ausência dos Vers. Claudinei José de Oliveira e
Paulo Roberto de Faria, e presença dos demais membros desta Casa. Havendo número
legal, o Sr. Presidente declarou aberta a sessão e solicitou ao Sr. 1º Secretário que
procedesse a leitura da Ata da sessão anterior. Neste momento, o Ver. Cristian Luiz
Candelária requereu a dispensa da leitura, requerimento este que, submetido ao Plenário,
foi aprovado por unanimidade dos presentes, ou seja, nove votos, dada as ausências dos
Vers. Claudinei José de Oliveira e Paulo Roberto de Faria. Ato contínuo, o Sr. Presidente
submeteu a ata à discussão e votação, sendo a mesma também aprovada por nove votos,
sem preceder manifestação. Prosseguindo, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretário
que procedesse a leitura das matérias do EXPEDIENTE que constou do seguinte, com
seus respectivos despachos: EMENDA SUPRESSIVA Nº 001/13 e EMENDA ADITIVA Nº
001/13, ambas de autoria do Ver. Sérgio dos Santos, ao Projeto de Lei Nº 009/13 (Dispõe
sobre a proibição de comercialização, distribuição e guarda de bebidas e alimentos nas vias
públicas e dá outras providências), de autoria do Ver. Cristian Luiz Candelária – desp.: Às
Comissões de Justiça e Redação e de Agricultura, Comércio, Indústria e Turismo; OFÍCIOS
CGP Nºs 172, 173, 174 e 175/13 do Poder Executivo, encaminhando, respectivamente, os
BALANCETES FINANCEIROS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA FREDERICO
OZANAN, referentes aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro/12 – desp.:
à Comissão de Finanças e Orçamento; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito
Municipal Nºs: 127 – Prestar informações diversas acerca dos serviços de táxi neste
município, em especial, com relação ao atendimento aos bairros mais afastados da área
central, do Ver. Edney Campos dos Santos; e 128/13 – Informar por que, até o momento,
não tomou nenhuma providência com relação à Rua Expedicionário Benedito da Fonseca,
seja realizando uma operação tapa-buraco e/ou proibindo o tráfego de veículos pesados
(caminhões/tratores) nesta via pública, do Ver. Sérgio dos Santos – desps.: Aprovados,
encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 231 – Interceder
junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a colocação de luminárias na
altura do Km 05 da Estrada da Aparecida – Bairro Tietê Acima, do Ver. Francisco Marcelo
de Morais Corrêa; 232 – Analisar o Anteprojeto de Lei que encaminha em anexo, dispondo
sobre a Regulamentação e Regularização Fundiária de Interesse Social na Estância
Turística de Salesópolis, de acordo com a Lei Federal Nº 11.977, de sete de julho de 2009,
e dá outras providências; e posterior envio na forma de Projeto de Lei, para deliberação
deste Legislativo, do Ver. Paulo Arouca Sobreira; 233 – Determinar ao setor competente,
adotar as providências urgentes que se fazem necessárias à instalação de redutores de
velocidade na Rua Trinta e Um de Março, sendo um nas proximidades da Igreja Evangélica
Assembleia de Deus, e outro próximo às Ruas Tenente Cayubi Dias Nunes e Expedicionário
José Francisco de Melo, centro desta cidade, do Ver. Edney Campos dos Santos e outros;
234 - Tomar providências objetivando o fechamento ou troca da tampa da boca-de-lobo
localizada em frente à sede da Rádio DS-FM, na Avenida Professor Adhemar Bolina, do
Ver. Cristian Luiz Candelária; 235 – Adotar as providências necessárias, objetivando a
inclusão de obras de asfaltamento e colocação de guias, sarjetas e galerias pluviais na
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continuação da Rua Frederico Ozanan, no Plano de Obras Municipal; 236 – Determinar ao
Setor de Obras, realizar uma operação tapa-buracos na Rua Santa Rita de Cássia, ambas
do Ver. Sérgio dos Santos – desp.: Arquive-se, Plenário ciente; BALANCETE FINANCEIRO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, referente ao mês de Junho/2013 – desp.: À
Comissão de Finanças e Orçamento; OF/GAB/541/2013 da EMTU respondendo o OF CM
Nº 070/13 que encaminhou Moção de Repúdio dos munícipes, referente à má prestação dos
serviços de transporte coletivo no trajeto Salesópolis/Mogi das Cruzes, realizado pela
empresa concessionária Júlio Simões e aumento da tarifa, e informando medidas adotadas
– desp.: Arquive-se junto ao Processo de origem e encaminhe-se cópia à Senhorita Natasha
Franco Ribeiro – primeira signatária da Moção; CARTA do Cidadão José Moreira Filho (Juca
Chilim) e outros subscritores, solicitando estudos para projeto de guias e sarjetas a fim de
canalizar as águas de chuva da Rua Armindo Soares de Campos (início da Estrada da
Barra-sentido Centro-Bairro) – à Comissão de Estradas Municipais; CONVITES: da
Secretaria de Desenvolvimento, Turismo, Meio Ambiente, Agronegócio e Regularização
Fundiária e do COMDEMA - para a Conferência Municipal de Meio Ambiente e Audiência
Pública do Plano de Saneamento, a realizar-se no dia seis de Agosto, às oito horas e trinta
minutos, no Salão Paroquial desta cidade; da Diretoria Municipal de Cultura - para a
Conferência Intermunicipal de Cultura, a ser realizada no dia 11 de Agosto, a partir das dez
horas, na Universidade de Mogi das Cruzes; da EMEF Professora Sônia Maria da Fonseca
- para a Festa das Nações que será realizada dia dez de agosto, a partir das dezessete
horas; do Conselho Municipal de Assistência Social – para a IX Conferência Municipal de
Assistência Social de Salesópolis, com o Tema: A Gestão e o Financiamento na Efetivação
do SUAS, a ser realizada no dia oito de Agosto, das oito às dezesseis horas, no Centro
Pastoral; do Conselho Municipal de Turismo – para a Assembleia Geral para eleição dos
novos membros – Gestão 2013/2015, no próximo dia treze de agosto, das dezesseis às
dezoito horas, no Centro Pastoral; OFÍCIO Nº CPAM-12 – 025/500/13 do Coronel PM Klener
Danúbio Alencar Júnior, informando que no dia dois de Abril, assumiu o Cargo de
Comandante do Policiamento da Área Metropolitana-12, sediado em Mogi das Cruzes;
COMUNICADOS sobre a liberação de recurso financeiro: OFÍCIO FUMEFI Nº 229/13 – no
valor de R$ 175.101,32 para pavimentação e recapeamento em diversas vias do município;
do Ministério da Educação – no valor de R$ 67.112,29 referente à 5ª Quota do FNDE –
competência Junho/2013; nos valores de R$ 4.956,00 para Alimentação Escolar – Ensino
Médio; de R$ 1.152,00 para Alimentação Escolar – EJA-Ensino Jovem Adulto; de R$
1.260,00 para Alimentação Escolar – Creche; de R$ 24.414,00 para Alimentação Escolar –
Ensino Fundamental; de R$ 3.370,00 para Alimentação Escolar – Pré-Escola; de R$
4.956,00 para Alimentação Escolar – Ensino Médio; de R$ 250,00 para Alimentação Escolar
AEE-Atendimento Educacional Especializado; de R$ 3.900,45 e R$ 13.301,52 ambos
referentes à Quarta Parcela do PNATE – competência Junho/13; no valor de R$ 2.320,00
referente à Primeira Parcela do PDDE – competência Junho/13; no valor de R$ 67.824,00
referente à Sexta Quota do FNDE; do Ministério da Saúde – no valor de R$ 11.362,33 para
o Pagamento de Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde PFVPS – competência
Maio/2013, no valor de R$ 30.156,83 para Pagamento de PAB FIXO – competência
Junho/2013; no valor de R$ 108.445,95 para Pagamento de Teto Municipal da Média e Alta
Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – competência Junho/13; no valor de R$ 4.077,09
para o Pagamento de Programa de Assistência Farmacêutica Básica – competência
Junho/13; da Câmara dos Deputados – no valor de R$ 1.167.890,88 relativos aos recursos
do Orçamento da União para a este Município no período de Janeiro a Maio/13; e-mail do
Governado do Estado de São Paulo – informando aumento de R$ 276.457,03 na QPM -
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Quota Parte Municipal, da arrecadação do ICMS em virtude do Programa Especial de
Parcelamento – desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, o Sr. Presidente
concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS justificou
oralmente sua Indicação Nº 235, acrescentando que, na gestão passada, foram realizadas
obras de asfaltamento na Rua Frederico Ozanan, mas, não foram incluídas as guias,
galerias e bocas-de-lobo, portanto, agora, vem solicitar tais complementos, para minimizar
as consequências das águas pluviais que descem da “Rua da Torre”, prejudicando os
moradores da citada rua. Também justificou oralmente sua Indicação Nº 236, enfatizando
que a rua está esburacada e ninguém toma providências, sendo necessária a solicitada
operação tapa-buracos, conforme fizeram, nesta data, na rua desta Câmara Municipal.
Reportando-se ao seu Requerimento Nº 128, disse que é uma luta de todos os Vereadores
para atender a população que vem reclamando, constantemente, uma providência do Poder
Executivo. Disse que o Sr. Prefeito Municipal deve ter “pulso firme”, pois, os que têm mais
recursos financeiros não podem fazer o que querem desta cidade e, finalizando, ressaltou
que as cobranças dos Vereadores refletem os reclamos populares. O VER. CRISTIAN LUIZ
CANDELÁRIA iniciou enfatizando a importância da participação de toda população na
Conferência Municipal de Meio Ambiente e Audiência Pública do Plano de Saneamento. Em
seguida, justificou oralmente sua Indicação Nº 234, acrescentando que referida tampa está
quebrada e causou acidente a uma senhora, demonstrando a necessidade de providência
para evitar novos acidentes. Referindo-se à Indicação Nº 233, do Nobre Colega Edney e
outros, o orador lembrou que, no mesmo local, já tinha um redutor de velocidade, mas, os
frequentadores da mesma Igreja Evangélica solicitaram a retirada, portanto, sugere que,
antes da nova instalação, sejam ouvidos os moradores da rua, a fim de planejar melhor o
local da instalação, evitando novos pedidos para retirada. Passando a presidência ao VicePresidente, Ver. Cristian Luiz Candelária, o VER. FRANCISCO MARCELO DE MORAIS
CORRÊA disse que não adianta mais o Sr. Prefeito Municipal responder o Requerimento Nº
128, do Ver. Sérgio dos Santos, mas, tomar providências, pois, já se passaram sete meses
desta gestão e nada foi feito naquela rua, alvo de cobranças diárias, junto a outras ruas do
Bairro Totozinho Cardoso. Acrescentou que na Rua Expedicionário Benedito da Fonseca,
por três vezes, conversou com o proprietário de tais caminhões, sugerindo-lhe deixá-los
estacionados na avenida, para evitar danos à rua, mas, até o momento, não foi atendido.
Justificando oralmente sua Indicação Nº 231, disse que a apresentou atendendo a
solicitação de moradores e, embora tenha exposto as dificuldades para efetivação, diante de
outros pontos que apresentam a mesma necessidade, espera ser atendido. Com relação à
solicitação visando uma operação tapa-buracos na Rua Santa Rita (Indicação Nº 236, do
Nobre Colega Sérgio), disse que as ruas da cidade inteira precisam desta operação,
portanto, espera que, não apenas a rua deste Poder Legislativo, mas, todas as ruas sejam
contempladas com tal benefício. Reportando-se ao Ofício Nº 541/13 da EMTU, sobre as
providências e autuações, disse que em reunião com os Vereadores desta Casa de Leis, o
Presidente da EMTU se comprometeu a melhorar mais ainda os serviços prestados, muito
embora já tenha adiantado que será impossível reduzir a tarifa. Na oportunidade, foi
solicitado aumentar o número de saídas desta cidade e ficou certo de implantar o horário
das cinco horas e trinta minutos, bem como implantar outras três partidas no período da
tarde. O orador reconheceu que isso não resolverá o problema, mas, o minimizará, portanto,
acredita que, nesta semana ainda, sejam disponibilizados esses novos horários aos
usuários. Considerou como a reunião mais importante a Audiência Pública do Plano de
Saneamento, prevista para o dia seguinte a esta sessão, pois, esta cidade está engessada
e não pode progredir para fornecer água à Região Metropolitana de São Paulo. Conclamou
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toda população a participar da audiência, pois, muitos moradores, não conseguem a ligação
de suas propriedades à rede de água e esgoto público e ainda estão sendo multados pela
Polícia Ambiental. Sugeriu que os participantes não tenham vergonha e usem a palavra para
reivindicar melhorias para sua rua ou bairro, participem. Em aparte, o Ver. Paulo Arouca
Sobreira informou que o Sr. Renato, funcionário da Prefeitura Municipal, esteve no último
sábado e domingo, percorrendo as ruas da cidade e fazendo levantamento acerca da
necessidade de tapa-buraco e informou que tal operação se iniciaria nesta data, incluindo a
Rua Expedicionário Benedito da Fonseca, alvo da proposição do Nobre Colega Sérgio dos
Santos. Retomando, o orador agradeceu a informação, dizendo que é uma boa notícia,
esperando que, posteriormente, seja realizado o asfaltamento das ruas deste município.
Retomando a presidência, antes de dar prosseguimento aos trabalhos, o Sr. Nilton Roland,
cidadão assistente no plenário, interpelou o Sr. Presidente, que o advertiu e lembrou-lhe que
não poderia se manifestar. Entretanto, aquele cidadão persistiu na manifestação e
interpelação, questionando-o acerca da proibição. O SR. PRESIDENTE prosseguiu a
sessão e, não havendo mais oradores inscritos, nem pauta a ser tratada na presente
Ordem do Dia, passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL, mas, enquanto o Sr.
Presidente falava, o cidadão Nilton Roland insistia, manifestando-se concomitantemente ao
Sr. Presidente e impossibilitando o prosseguimento dos trabalhos. Diante da insistência, o
SR. PRESIDENTE pediu-lhe que, por favor, fizesse silêncio e, mais uma vez, lembrou-o que
não poderia se manifestar, quando o manifestante disse-lhe para chamar a polícia para
retirá-lo do plenário, pois, sem tal medida, não pararia de falar e prosseguiu. Neste
momento, o Sr. Presidente solicitou à funcionária deste Legislativo que requeresse a
presença de policiais. Enquanto isso, e agora junto com sua esposa Suely Aparecida
Barreta Roland, o Sr. Nilton Roland prosseguiu interpelando nominalmente o Ver. Paulo
Arouca Sobreira – 2º Secretário, a Verª. Deise Aparecida Corrêa Duque e demais
Vereadores, acerca dos empréstimos da Santa Casa e contratação da DEMOP,
tumultuando o plenário. Neste momento, o SR. PRESIDENTE suspendeu a sessão
temporariamente, até a chegada da Polícia Militar. Retomados os trabalhos e constando a
presença dos mesmos Vereadores, o SR. PRESIDENTE esclareceu que, de acordo com o
Regimento Interno desta Casa de Leis (Artigo 22 – Inciso II, Alínea “o”, combinado com os
Artigos 239 e 240 – Incisos II, IV e V), não pode haver manifestação durante a sessão e,
dando prosseguimento aos trabalhos, esclarecendo que estava na fase da EXPLICAÇÃO
PESSOAL, conforme livro de inscrição, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O
VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ iniciou esclarecendo que não apresentou proposições nesta
sessão, devido sua dedicação à reunião para prestação de contas do seu mandato,
realizada na última sexta-feira. Declarou-se assustado com a operação tapa-buracos na rua
desta Casa de Leis, preocupado que poderia ser um golpe, pois, se a mesma medida não
for adotada nas demais ruas da cidade, estarão colocando o povo contra os Vereadores.
Diante da leitura dos comunicados sobre a liberação de recursos a este município, disse
que não poderão falar que este município não tem dinheiro, pois, tem muito recurso em
conta que está esperando ser utilizado, seja para asfaltamento das ruas ou para a área de
educação. Neste momento, o orador foi advertido pelo SR. PRESIDENTE, pois, estava
tratando de matéria vencida. Acatando a advertência, o orador retomou e referiu-se ao
assalto ocorrido na padaria e, logo após o ocorrido, visitou o distrito, lembrando que já
contou, há trinta anos, com cela para as prisões e até Destacamento de Polícia Militar.
Lamentou que, à exemplo do Mercado Municipal e a Rodoviária Municipal que foram
transformados em salas para a Administração Municipal, o Destacamento do Distrito foi
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transformado em palco, questionando qual dos dois é mais importante à população. Disse
que pretende apresentar um trabalho e solicitará o apoio dos Nobres Pares, todos
preocupados com a segurança pública, para instalação das câmeras de monitoramento,
cujo recurso financeiro já está em conta corrente. Quanto ao Aterrado, parabenizou os
moradores do bairro que se reuniram e decidiram por si e com recursos próprios, tapar a
vala e fiscalizar as atuações. Ressaltou que Salesópolis precisa de outros movimentos
iguais a este, que realmente construam e não os realize copiando outros municípios, mas,
reivindique outras coisas que realmente são importantes para Salesópolis, como o
parcelamento do solo e as multas aplicadas às construções residenciais e saúde local. Com
relação às autuações da Polícia Ambiental, o orador disse que a responsabilidade das
moradias ilegais não é dos moradores, mas, daqueles que não os fiscalizaram, seja a
Prefeitura Municipal ou o Governo do Estado. Sugeriu a criação de associações em diversos
bairros para entrar com ação contra a Prefeitura Municipal, que tem condições jurídicas para
se defender, diferente dos autuados. Enfatizou que a responsabilidade não é apenas do
Prefeito Benedito Rafael da Silva, mas, também de todos seus antecessores que não
prestaram informação aos moradores, deixando que construíssem onde, atualmente, estão
sendo autuados. Disse ainda que a Prefeitura Municipal tem como forçar a deliberação da
Lei Específica, como exemplo claro e inteligente para que esta gestão receba recursos,
como fez o então Prefeito Feital, cuja ação impetrada contra o Estado, resultou nos cinco
milhões de reais que a Prefeitura Municipal agora, terá direito a receber, porque aquele
Prefeito Municipal não teve medo de represália. Registrou que o grande político pensa no
futuro e assim agiu o então Prefeito Feital que, mesmo sabendo que não veria o resultado
da sua ação, que poderia demorar até mais de trinta anos, possibilitou a execução e
negociação em benefício desta cidade. Comentou que sua primeira experiência para
prestação de contas do seu mandato foi muito importante, sugerindo aos Nobres Pares que
também o façam, mostrando o trabalho que vêm realizando e valorizando o Poder
Legislativo de Salesópolis. Por fim, disse que, desta forma, poderão mostrar que, não por
causa das roubalheiras e desonestidades que ocorrem no País, os políticos salesopolenses
são ladrões ou desonestos. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS declarou seu apoio à decisão
do Presidente deste Legislativo, enfatizando que lhe cabe cumprir o Regimento Interno,
onde consta que nenhum cidadão pode se manifestar durante a sessão, motivo pelo qual foi
instituída a Tribuna Livre. Esclareceu que a Tribuna Livre dá direito a qualquer cidadão se
manifestar e, para tanto, deve se inscrever e entregar seu discurso, portanto, isso é
democracia. Lembrou que o povo votou para ter um representante nesta Casa de Leis, os
quais têm o poder da palavra para manifestar-se durante as sessões. Quanto aos
comentários acerca da Santa Casa, declarou não ter se atentado, mas, na condição de
Vereador e fiscalizador, se interará do assunto, pois, jamais admitirá que lhe acusem por
não cumprir sua função de Vereador e, quando deixar de cumpri-la, disse que ele próprio
solicitará sua renúncia e que pretende representar o povo e evitar escutar certas coisas que
vem ouvindo. Com relação ao problema de esgoto nas proximidades do Supermercado
Okamura do Bairro Totozinho Cardoso, lembrou que tanto a Sabesp quanto o “Sr. Zildo
Camargão” já se prontificaram em fazer uma parceria com a Municipalidade, para solucionar
o problema, portanto, acredita seja necessário fazer um requerimento cobrando as medidas.
Declarou reconhecer que esta luta foi iniciada pelo Nobre Colega Francisco Marcelo, mas,
deixou claro que não está se apossando do caso e sim, apoiando-o para que as
providências sejam adotadas, atendendo as cobranças da população. Registrou que, muito
embora a população acredite que os Vereadores têm o poder de mandar, devem saber que
eles têm apenas o poder de solicitar ao Sr. Prefeito Municipal a execução dos serviços
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públicos. Quanto ao transporte coletivo, o orador disse que foi interpelado por uma usuária
que lhe pediu transmitir agradecimentos ao Nobre Colega Marcelo e demais Vereadores,
porque a Empresa Júlio Simões está adotando medidas de melhoria nos horários. Lembrou
que os Vereadores fizeram várias reuniões com representantes daquela empresa e não
surtiu resultado, o que ocorreu somente após a manifestação popular. Declarou seu apoio a
toda manifestação pacífica, através da qual são conquistados vários benefícios, registrando
que até mesmo o Governo Federal concedeu benefícios em atenção aos apelos dos
manifestantes. Sobre as autuações da Polícia Ambiental e demais problemas enfrentados
neste quesito, lembrou que os Vereadores já procuraram os órgãos ambientais, os
Deputados Estaduais André do Prado e Dr. Gondim e ainda assim estão sendo aplicadas
multas, agora, até mesmo no centro da cidade. Disse que, se a situação persistir, acredita
que o Prefeito Rafael terá que entregar as chaves da Prefeitura Municipal à Polícia
Ambiental, e isso os Vereadores não devem deixar acontecer, portanto, todos devem se unir
e batalhar. Ressaltou que na Constituição Federal, consta que todo cidadão tem direito à
moradia, mas esta lei magna não está sendo respeitada, pois, basta que se comece a
construir ou reformar para que a Polícia Ambiental autue. Reportando-se ao caminhão
estacionado nas proximidades da Quadra do Bairro Totozinho Cardoso, luta iniciada pelo
Nobre Colega Edney, o orador registrou a necessidade de providências para que referido
veículo seja retirado do local, atendendo os reclamos da população. Por fim, disse que o Sr.
Prefeito Municipal agiu com “pulso firme” e mandou colocar terra no Aterrado, medida que
resultou em embargo, entretanto, contando com o apoio e manifesto da população, ele
repetiu a medida. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO comentou que esteve em uma
Palestra ministrada pelo Sr. Aristides – membro da APRECESP, na Secretaria de Turismo
deste Município, no dia treze de julho, quando foram discutidos vários pontos. Disse que,
naquela oportunidade, foi registrado que o turismo na cidade não alavanca porque o povo
não participa, deixando nas mãos de poucas pessoas do COMTUR – Conselho Municipal de
Turismo, haja vista que a população somente se manifesta quando o grupo está formado.
Enfatizou a necessidade de elaborar um Plano Diretor de Turismo neste município, portanto,
a eleição para os novos membros deve encaminhar representante de todos os seguimentos
para integrar a nova diretoria e fazer o turismo progredir. Informou que esteve, juntamente
com o Nobre Colega Paulo Arouca e Deputado Estadual Dr. Gondim, em reunião com o
Secretário da Casa Civil – Sr. Rubens Cury, discutindo sobre a liberação de um recurso para
reforma da EMEF Professora Sônia Maria da Fonseca. Comentou que está sendo
construída a quadra coberta na EMEF Professora Maria de Lourdes Gonçalves de Toledo,
no Bairro Fartura, sugerindo a todos que acompanhem a obra que ainda está na sua
fundação, evitando que, depois de pronta, tenha que receber reparos. Parabenizou o Centro
Espírita Humildade pela 9ª Noite de Inverno, cujos recursos arrecadados serão direcionados
aos projetos sociais da própria entidade e também aos projetos desenvolvidos pela
Associação Caminhando Juntos. Acrescentou que foi uma noite muito gostosa em que se
apresentaram as crianças do Bairro Fartura, integrantes do Projeto Dança, bem como as
mães que integram o Projeto Ginástica, todos colaborando, registrando que é um projeto
muito bom para o bairro e cidade, portanto, considerou muito bom poder ajudar. Com
relação à matéria publicada no Jornal O Diário de Mogi, no último domingo, lamentou as
multas que inúmeros salesopolenses vêm recebendo da Polícia Ambiental, como o caso da
Sra. Jandira, moradora do Bairro Totozinho Cardoso, há mais de sessenta anos, cuja casa
foi construída há muito tempo e não se localiza em proximidades de rio. Declarou-se
indignado com o Promotor do GAEMA, de Guarulhos, que não conhece a realidade deste
município e determina as autuações à Polícia Ambiental. Disse que, há muito, acompanha o
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desenvolvimento do meio ambiente e tem se deparado com pessoas enfrentando
dificuldades, diante de tais autuações, lamentando que, para Salesópolis, não existem ou
não se aplicam o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente ou os Direitos
Humanos, tanto que até mesmo os médicos, que atendiam nesta cidade, foram retirados
pelo Governo do Estado. Sugeriu a união de todos porque há lugares, no Bairro Fartura, que
não contam com rede de água e esgoto, embora exista projeto na Sabesp – Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo, mas, nada foi feito, devido à impedimentos
para regularização. Ressaltou a necessidade de realizar um movimento acerca da Lei
Específica para melhorar a qualidade de vida da população. Citou o caso do seu irmão, que
não pode trabalhar, pois, foi processado após abrir uma borracharia. Declarou concordar
com a necessidade de preservar o meio ambiente, entretanto, isso não pode ser em
detrimento da vida da população, sugerindo o envio de Moção ao Governador do Estado de
São Paulo e aos órgãos defensores dos direitos humanos, a fim de evitar que se repita,
nesta cidade, o que ocorreu com o povoado vizinho de Casa Grande, que tinha até cinema,
onde após a implantação da represa Rio Claro, foi totalmente abandonada no meio do mato.
Falou que está na hora de todos se unirem para fortalecer as reivindicações e, se preciso,
lotar vários ônibus e reivindicar na Secretaria Estadual de Meio Ambiente, do contrário, não
há como suportar a situação desta cidade, que está engessada. Questionou por que discutir
sobre a Agenda 21, se não consegue permissão para plantar, pois é proibido arar, como
também o caso da área que herdou da sua mãe e tentou uma autorização para construir e
não conseguiu, questionando também o que será feito da vida nesta cidade que também
não consegue autorização para construir um cemitério. Enfatizou que esta Casa de Leis
está apoiando o Sr. Prefeito Municipal, mas, é necessário recorrer-se aos Deputados Dr.
Gondim, André do Prado, Arnaldo Faria de Sá, Junji Abe e os demais dos Partidos de todos
os Vereadores, fortalecendo esta luta. Comentou que a D. Jandira, de setenta e três anos,
está doente, depressiva, por conta da multa que recebeu, portanto, acredita estar na hora
de pressionar o Governo para solucionar tais problemas. Lembrou que as cidades vizinhas
de Santa Branca e Paraibuna conseguem permissão para tudo, enquanto Salesópolis, que
fornece água para São Paulo, é rica de gente trabalhadora e honesta, está empobrecendo
sem conseguir crescer. Comentou que Salesópolis quer apenas construir casas, lamentando
ser esta a recompensa para o seu povo honesto, e questionou se teriam que explodir a
represa para serem ouvidos. Registrou que, no último final de semana, em reunião sobre a
passagem do Aterrado, ouviu muitas besteiras e foi tachado até de ladrão e sem vergonha
entre outros, por moradores que não entendem a situação dos Vereadores que querem
fazer, estão lutando, mas, não conseguem. Por fim, registrou seu repúdio a tudo o que vem
acontecendo nesta cidade, com relação ao meio ambiente, pois, já passou por tudo e até
fome, portanto, representa esta cidade e se indigna com o tratamento que os moradores
estão recebendo, como o caso de uma senhora moradora do Bairro Fartura que faleceu,
sem conseguir água para sua casa, sendo necessário rever tudo que for preciso para
melhorar a situação. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA disse que fala e pede “pulso
firme” para o Sr. Prefeito Municipal, mas, ainda assim, parece ser necessário empurrá-lo,
sem o que não vai para frente. Acrescentou que, em reuniões, o Prefeito Rafael diz que os
Vereadores apenas o criticam, contudo, o orador enfatizou que ele é o executor, aos
Vereadores cabe apenas indicar e sugerir. Solicitou ao Sr. Prefeito Municipal que esqueça
as diferenças partidárias, pois, tudo o que ele (o orador) vem pedindo, é em favor do povo, e
ao Poder Executivo cabe executar. Corroborando a manifestação do Nobre Colega Mário,
sobre as cobranças aos Vereadores quanto às obras do Aterrado, disse que um morador
ainda lhe telefonou dizendo que embargaria o Aterrado. Falou que o povo tem que entender
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que os Vereadores cobram e fiscalizam, mas, dependem do Poder Executivo. Reiterou a
necessidade da população participar mais das reuniões, recordando a reunião que
organizou sobre segurança, no Distrito do Remédio, quando convidou os moradores, de
porta em porta, e mesmo assim não participaram. Sugeriu agendar nova reunião com o
Comandante da Área de Segurança e todos os Vereadores pressionarem da mesma forma
que vêm fazendo com relação às áreas de meio ambiente e saúde, contudo, reiterou a
necessidade da participação popular. Disse que a população quer policiamento nos
arredores do Distrito, ao contrário da entrevista concedida pelo Coronel Dourado, à TV
Diário, onde registrou que a população não se interessa por Base Policial naquela
localidade, uma mentira, portanto, o orador se comprometeu a voltar e cobrar melhoria na
segurança pública, na condição de ex-funcionário da segurança pública. Parabenizou o Dr.
José Carlos dos Santos Alvarenga, Delegado da Polícia Civil, que foi promovido e
transferido desta cidade, declarando seu apoio à Moção que será apresentada pelo Nobre
Colega Sérgio dos Santos, contudo, disse que pretende contatar o delegado sucessor para
que persista no trabalho, apesar do reduzido efetivo policial, reconhecendo as dificuldades
que ele enfrentará, mas, colocando-se à disposição para continuar lutando pelo aumento de
efetivo. Dirigindo sua manifestação ao Vice-Prefeito – Sr.Vanderlon (possivelmente
acompanhando esta sessão pela internet), enquanto responsável pela Secretaria de Obras
e pelo planejamento dos serviços a serem realizados nas estradas rurais, sugeriu-lhe
esquecer da gestão passada e do ex-Prefeito Adilson, ou não conseguirá dar
prosseguimento aos trabalhos. Disse que o Vice-Prefeito, a tudo que se refere, reclama da
gestão anterior, acreditando que deveria viver o presente e planejar o patrolamento das
estradas rurais. Registrou que enviou um anteprojeto de lei ao Sr. Prefeito Municipal, sobre
a conservação e manutenção das estradas rurais que estão sendo estragadas pelos
“Barões da Madeira”, os mesmos que cobram melhorias. Citou como exemplo a Estrada da
Santa Cruz das Palmeiras que, atendendo ao pedido do Vice-Prefeito Municipal, os
moradores roçaram a beira da estrada, mas, o serviço que deveria ter sido feito ainda não
foi, contudo, a culpa foi atribuída àqueles que a estragam colocando tratores. Diante desta
situação, o orador requereu o retorno do seu anteprojeto a esta Casa de Leis, em forma de
projeto de lei, para deliberação, pois, sendo aprovado, todos que utilizam as estradas rurais
terão deveres a cumprir, ou seja, se forem colocados os tratores na estrada nos dias de
chuva, este será apreendido, como já é prática nas cidades vizinhas, contudo, ressaltou a
importância de haver uma fiscalização. Prosseguindo, lembrou também a necessidade de
afixar placa na Praça do Bairro Totozinho Cardoso, proibindo o estacionamento de
caminhões e carretas, assim como proibir o trânsito de veículos pesados na Rua
Expedicionário Benedito da Fonseca. Disse que, no período de recesso, visitou vários
lugares, constatando que os moradores se uniram e compraram material para as estradas,
mas, o serviço ainda não foi realizado, apesar do município contar com três máquinas
patrol. Novamente, se dirigindo ao Sr. Vice-Prefeito, solicitou que receba as Indicações que
foram lidas nesta data e dispense atenção à Estrada Camílio de Miranda, questionando se
não a atendeu porque foi ele ( o orador) quem solicitou. Com relação às autuações da
Polícia Ambiental, lembrou que, no mês de Abril, esteve em reunião com o Coronel Nomura
– Comandante da Polícia Ambiental, o qual explicou que o Chefe do Poder Executivo
deveria fazer reunião com o Ministério Público, entretanto, diante das trocas constantes de
Promotor Público, isso não foi possível, mas, tomou conhecimento, nesta data, que será
agendada reunião com o Governador do Estado, esperando que ele dispense atenção a
esta cidade e cancele as multas aplicadas, por determinação da Promotoria. Ressaltou que,
se isso não resolver, acredita que será necessária a realização de Audiência Pública, junto
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ao CONSEMA, representantes do Governo, Comandante da Polícia Ambiental e população
em geral, mobilizando toda cidade, para que todos demonstrem o quanto os salesopolenses
estão sofrendo. Por fim, o orador registrou à população, que os Vereadores estão “correndo
atrás” e que o interesse é deles também, acrescentou ainda que muitos moradores estão
interessados em pagar o IPTU para colaborar, portanto, se necessário, todos os envolvidos
e responsáveis devem ser convocados para a citada Audiência Pública. O VER. EDNEY
CAMPOS DOS SANTOS declarou seu apoio à manifestação do Nobre Colega Sérgio,
acerca do Bairro Totozinho Cardoso, que tem inúmeras solicitações pendentes de
realização, acrescentando que continuará reivindicando, quantas vezes forem necessárias,
assim como fará para os demais bairros desta cidade. Destacou os eventos ocorridos na
cidade, no mês de Julho e período de recesso do Legislativo, citando a Festa do Divino
Espírito Santo na área central e de São Cristóvão do Bairro dos Nunes, parabenizando os
organizadores. Também parabenizou a Igreja do Evangelho Quadrangular e agradeceu a
acolhida dos Pastores Paulo e Anilce, por ocasião dos Eventos Comemorativos pelo Décimo
Quarto Ano de Atividade em Salesópolis, desenvolvendo bons frutos e atendendo seus
profitentes. Concluiu destacando a 9ª Noite de Inverno, realizada no último dia três de
agosto, no Centro Espírita Humildade, enfatizando que todos reconhecem a idoneidade da
entidade e a destinação dos recursos arrecadados, diante do trabalho social desenvolvido
em conjunto com a Associação Caminhando Juntos e, muito embora não pudesse
participar, soube da repercussão boa, à exemplo de todos os demais eventos realizados por
aquela entidade. Com relação à questão ambiental, citada pelos colegas que o antecedeu,
o orador frisou que Salesópolis não tem áreas invadidas, pois, todas as áreas de
parcelamento irregular são áreas adquiridas e pagas por seus proprietários, ao contrário do
que ocorre em outros municípios, em que há invasão de área particular. Enfatizou a
necessidade de chamar a atenção do Governo do Estado para este fato e, embora muitos
Vereadores venham se mobilizando junto aos Deputados, acredita ainda ser necessário
pressionar ainda mais para chegar a uma conclusão, reiterando que todos os imóveis foram
pagos pelos seus proprietários, nenhum foi invadido. Disse que as autuações da Polícia
Ambiental tem sido alvo de empenho dos Poderes Executivo e Legislativo, a fim de resolver
estas questões da melhor forma possível. Aproveitou a oportunidade para desfazer um mal
entendido ou maldade daqueles que andam dizendo pelos bairros que o Sr. Danilo de Faria
– Diretor Municipal de Meio Ambiente, é o responsável por indicar as autuações à Polícia
Ambiental. Enfatizou que trata-se de grande inverdade, pois, conforme já foi registrado
nesta sessão, a Polícia Ambiental vem cumprindo determinação do Ministério Público.
Acrescentou que o Sr. Danilo é o profissional técnico, que vem trabalhando e se dedicando
na questão da regularização da produção de carvão em Salesópolis, bem como foi ele que,
em conjunto com outros técnicos, elaborou o Plano de Saneamento Ambiental do Município
de Salesópolis, que seria apresentado, no dia seguinte a esta sessão, na Conferência
Municipal de Meio Ambiente. Prosseguiu dizendo do seu incansável trabalho para evitar que
o município devolva recursos à FUNASA – Fundação Nacional de Saúde, portanto, um
profissional dedicado nas suas atribuições, demonstrando que os comentários à seu
respeito não são verdadeiros. O orador ainda ressaltou a importância de valorizar os bons
profissionais do município, pois, são raros os que se dispõem a trabalhar na Prefeitura
Municipa,l diante dos baixos salários pagos aos ocupantes dos cargos de Diretor e
Secretário. Por fim, disse que se não forem valorizados os profissionais do gabarito do Sr.
Danilo, a cidade os perderá para o mercado externo e, consequentemente, todos perderão,
diante do seu potencial para trazer benefícios a todo município. O VER. PAULO AROUCA
SOBREIRA disse que algumas situações se arrastam há trinta anos nesta cidade, porque
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Salesópolis é uma cidade pequena e não tem força diante do pequeno retorno político, que
é insignificante, por isso todos vivem esmolando benefícios. Disse que, todos que ocuparam
a cadeira de Vereadores sabem o quanto é difícil conseguir recursos para esta cidade, seja
para asfaltamento de ruas, aquisição e veículo ou manutenção de creche. Esclareceu que o
povo é tratado por número, e Salesópolis representa apenas onze mil e sessenta votos,
distribuídos entre os Deputados que aparecem de última hora, pedindo ou negociando os
votos. Comparando com cidades como Mogi das Cruzes, para o mesmo Deputado que
libera cinco milhões em reconhecimento aos cinquenta mil votos recebidos, Salesópolis tem
que lutar muito para conseguir um recurso de cinquenta mil reais em reconhecimento a
apenas quatrocentos votos. Enfatizou que isso demonstra a importância de reconhecer
aqueles que sempre se fizeram presentes neste município, como o caso do Dr. Gondim e
alguns outros que sempre procuraram atender a população. Disse que é necessário formar
uma comitiva para conseguir duzentos mil reais para Salesópolis, independentemente de
partido político, e que a grande dificuldade é enfrentar aqueles que não querem que os
Vereadores trabalhem e fazem fofocas e mexericos. Acrescentou que os documentos que
chegam nesta Casa de Leis são encaminhados a quem de competência, através de
comissão, portanto, jamais esta Casa deixou de analisar e responder os documentos
protocolados. Esclareceu que alguns processos licitatórios, como os oriundos de obras do
Estado ou de Emendas Federais, os respectivos processos são realizados pelo Governo do
Estado ou da Federação e não pelo município, o qual apenas recebe a obra, pois, até a
prestação de contas destas, cabe ao Ministério Público. Disse que ele, assim como outros
Vereadores, trabalha para a população, fazendo o que pode e, se não entendem o assunto,
solicitam análise e parecer aos Assessores competentes, seja Jurídico ou Contábil, para
depois manifestarem suas opiniões, pois, além de nenhum Vereador ser formado em
Contabilidade, há outras questões baseadas em planilhas, fornecidas pelo Governo do
Estado, através de tabela oficial que precisa de conhecimento técnico. Disse que se a
população conhece, deve trazer os casos aos Vereadores, comprovando com fatos e
documentos, evitando trazer-lhe situações de “ouvi dizer”, impossibilitando efetivas ações.
Concluiu dizendo que há muitos querendo apenas aparecer, ter seus quinze minutos de
fama, com intenção de atrapalhar, o que vem cansando a todos. Não havendo mais
oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE concedeu a palavra como Líder de Bancada ao
Ver. Benedito Lélis Renó (PT) o qual disse que também sofreu por boatos, com relação às
obras do Aterrado, por parte do Vice-Prefeito. Acrescentou que este Vice-Prefeito não fala a
verdade e lembrou que, na história de Salesópolis, os vices querem aplicar golpe, querendo
cassar o Prefeito Municipal, usufruindo dos benefícios para prejudicar. Registrou que
aquele senhor foi no bairro, dizendo que ele (o orador) embargou a obra do Aterrado,
portanto, alertou a todos para tomarem cuidado, pois, um homem que não fala a verdade,
prejudica o município. Também alertou que, assim como fez a ele, poderá também inventar
mentira de qualquer outro Vereador. Ressaltou que foi Vereador por doze anos, ficou outros
doze anos fora e agora está voltando à política municipal, contudo, a sua linhagem é muito
melhor que a atual, haja vista que, nestes últimos anos, só se contabiliza escândalos e
coisas ruins, portanto, o município está em descrédito, necessitando recuperá-lo. Disse que
o embargo do Aterrado demonstrou a incompetência do Poder Executivo que, ao invés de
solicitar a licença ambiental ao DAEE, deveria ter levado um ofício informando que os
moradores iniciariam a obra, portanto, a falta de comunicação foi a causa do embargo.
Lamentou que o Vice-Prefeito Vanderlon tenha transformado o caso e feito um palanque
eleitoral, contudo, já tinha previsto e prevenido os moradores que, na condição de oposição
do atual governo, seria responsabilizado pelas coisas que dessem errado, cabendo o mérito
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apenas à situação. Relatou que foi questionado se era verdade que ameaçou de prender a
máquina do Depósito Águia, caso fosse prestar serviço no Aterrado, obrigando-o a contatar
o proprietário daquele depósito e depois descobrir que foi o Vice-Prefeito quem fez o
comentário. Finalizando, o orador disse que será necessário elaborar uma lei para incriminar
os que têm língua comprida. Também concedeu a palavra como Líder de Bancada ao Ver.
Sérgio dos Santos (PMDB), que iniciou dizendo que utilizava a tribuna em defesa do Sr.
Danilo Faria, pessoa honrada que, se deixar o cargo, o meio ambiente perderá muito, pois é
formado e capacitado. Disse que todos devem apoiar os profissionais desta terra,
valorizando os profissionais competentes nas mais diversas áreas, dispensando a
necessidade de contratar profissionais de fora. Enfatizou que se o Sr. Danilo sair, será uma
grande perda para Salesópolis, especialmente, para a Sra. Solange Wuo - Secretária da
Pasta de Meio Ambiente, com quem ele vem desenvolvendo excelente trabalho, portanto,
apresentará uma Moção ao Danilo. Disse que os Vereadores não estão presos a partido,
tanto que ele próprio, embora não sendo do partido do Deputado Dr. Gondim, solicitou-lhe
uma van para esta cidade e foi de imediato atendido, demonstrando que está trabalhando
para o povo. Ressaltou que os Vereadores estão fazendo de tudo para que Salesópolis
progrida e, por fim, solicitou ao Sr. Presidente, agendar uma reunião com o Sr. Prefeito
Municipal, a fim de discutirem os problemas desta cidade, dentre eles, a importância do Sr.
Danilo para este município. Ninguém mais se manifestando, o SR. PRESIDENTE também
elogiou o Sr. Danilo Faria, dizendo que não o indicou, mas é seu amigo e reconhece nele
um ótimo e capaz profissional que o Prefeito Rafael contratou. Acrescentou que foi ele quem
regularizou a situação da FUNASA, que ficou paralisado desde a gestão anterior, bem como
elaborou o projeto para regularização da produção de carvão neste município e o Plano de
Saneamento Municipal. Lamentou também os boatos acerca daquele profissional,
desgastando-o e desmotivando-o, portanto, ressaltou que, se metade dos contratados pelo
Prefeito Rafael fossem iguais ao Danilo, Salesópolis teria dado um grande salto. Nada mais
havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e, em nome de Deus, declarou
encerrada a sessão, da qual lavrou-se a presente ata.
Sala Ver. Antonio Paulino de Miranda Júnior, em 05 de Agosto de 2013.
PRESIDENTE

:

1º SECRETÁRIO :
2º SECRETÁRIO :
A Ata supra foi lida e ________________ em Sessão Ordinária, realizada em
12 de Agosto de 2013.

