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ATA DA 27ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 16 de Setembro de 2013 - 1º Período da 16ª Legislatura. Aos
dezesseis dias do mês de Setembro do ano dois mil e treze, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Vigésima Sétima 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 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.
Cristian Luiz Candelária 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:
MENSAGENS do Poder Executivo Nºs 1180 e 1182/13, encaminhando, respectivamente,
os PROJETOS DE LEI Nºs 022/13 (Dispõe sobre alteração do Inciso III do Artigo 2º da Lei
Nº 1.523 de 10/10/2007 que institui o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural
Sustentável e dá outras providências) – desp.: Às Comissões de Justiça e Redação, de
Recursos Naturais e Meio Ambiente e de Finanças e Orçamento; e 023/13 (Revoga a Lei Nº
1.239 de 26/06/1997 que concede auxílio financeiro a servidores públicos municipais e dá
outras providências) – desp.: Aguarde-se os Pareceres das comissões competentes;
REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 154 – Informar o motivo do
abandono total das dependências da Clínica de Fisioterapia, pela Administração Pública,
onde se constata falta de todo tipo de material de limpeza, atualmente comprados pelos
funcionárioS, bem como falta manutenção do prédio e sua informatização, do Ver. Benedito
Lélis Renó; 156 – Informar se haverá dotação orçamentária para contratação de mais
médicos para os Postos de Saúde e Santa Casa local; 157 – Informar as previsões de
melhoria e retomada dos serviços de agendamento de exames laboratoriais e atendimento
pelos médicos retomados pelo Estado, e a alternativa que estão adotando para atingir este
objetivo que garantirá melhoria no atendimento aos munícipes; 158 – Enviar relação de
todas as obras paralisadas, especialmente, a do Parque das Nascentes, Pavimentação,
Calçadas, CEREBF, Centro Municipal de Convivência Infantil (Creche), Posto de Saúde do
Distrito dos Remédios, entre outras, constando, respectivamente, motivo da paralisação,
medidas adotadas e data prevista para retomada, bem como a fase em que se encontra, e
demais informações que julgar necessárias, todas do Ver. Claudinei José de Oliveira; 159 Atender o Requerimento Nº 140, deste mesmo subscritor, visto que os veículos estão sendo
licenciados no município e, para tal, é necessário Nota Fiscal, também do Ver. Benedito
Lélis Renó; 160 – Determinar ao CRAS ou à Secretaria Municipal de Assistência Social,
encaminhar uma relação contendo nome e endereço dos atuais beneficiários do Programa
Bolsa Família, do Ver. Sérgio dos Santos; 161 – Cópia da quitação da multa junto à Receita
Federal e honorário contábil, referente ao fechamento da Unidade Escolar e APM da EMEI
Polyminia Bueno Leite; e 162/13 – Cópia do Projeto Executivo, Memorial Descritivo e
Contrato da Obra de Cobertura da Quadra Poliesportiva que está sendo executada na
EMEF Professora Maria de Lourdes Gonçalves de Toledo, ambas do Ver. Benedito Lélis
Renó – desp.: Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito
Municipal Nºs: 276 – Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil,
objetivando a colocação de luminárias na travessa que dá acesso ao Centro Esportivo do
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Distrito dos Remédios, que cruza com a Rua Hisashi Kimoto, do Ver. Paulo Roberto Faria e
outros; 277 – Determinar ao setor competente, a manutenção da grade de proteção
instalada na Avenida Prefeito Pedro Rodrigues de Camargo Neto, popularmente conhecida
por “Avenida Nova”, nas margens do Rio Paraitinga, próxima à Borracharia Santa Terezinha,
do Ver. Edney Campos dos Santos e outros; 278 - Para que, através de Decreto ou outro
documento, destine os prédios escolares desativados para uso de associações de bairro ou
moradia de funcionários públicos municipais, com regras pré-estabelecidas e tempo
determinado, garantindo, em contrapartida, que referidos prédios sejam cuidados e
mantidos pelo (s) beneficiado (s), do Ver. Claudinei José de Oliveira; 279 - Interceder junto à
Empresa Bandeirante Energias do Brasil, para que tome providências no poste situado na
Avenida Prefeito Antonio Camargo Primo, em frente ao comércio Nº 207, Ver. Mário
Barbosa Pinto; 280 - Providenciar uma rede de proteção na quadra da Petrobrás, situada na
Rua Expedicionário Benedito da Fonseca, próximo ao Nº 651 do Bairro Totozinho Cardoso;
281 - Tomar providências junto ao órgão competente, para arrumar as calçadas da Rua XV
de Novembro, próximo aos Nºs 445, 451 e 497, ambos do Ver. Mário Barbosa Pinto; 282 –
Providenciar os reparos necessários na Estrada da Barra, Bairro da Barra; 283 Providenciar a limpeza do córrego situado defronte ao Nº 555 da Estrada do João Bino,
Bairro da Pedra Rajada; 284 - Providenciar a sinalização de solo ou colocação de placa –
Proibido Estacionar, em frente ao Nº 160 da Rua Campos Sales; 285 - Agendar reunião com
o Prefeito Municipal de Santa Branca e representantes dos Poderes Executivo e Legislativo
de Salesópolis, especialmente, deste subscritor, objetivando discutir e buscar solução
acerca das multas aplicadas aos caminhoneiros de Salesópolis que passam por aquela
cidade, com destino ao Vale do Paraíba, todas do Ver. Cristian Luiz Candelária; 286 Providenciar a construção de calçadas às margens da Estrada da Usina, altura do Km 01,
elaborando projeto e buscando recursos ou, na medida do possível, buscar alternativas e
liberações ambientais para que os próprios moradores interessados e dispostos possam
construir calçadas em frente às suas propriedades, do Ver. Claudinei José de Oliveira; 287 Adotar as providências necessárias junto ao Programa Bolsa Família do Governo Federal,
objetivando a liberação dos benefícios aos cadastrados, inclusive, regularizando os
pagamentos atrasados, bem como que, muito embora a quantidade de quotas seja
desconhecida e não divulgada, caso necessário, também intervenha no objetivo de
aumentar as quotas para este município de Salesópolis; 288 - Adotar as providências
necessárias, objetivando a liberação da reforma no prédio residencial, localizado na Rua
Jorge Daibs Nº 455, esquina com a Avenida Professor Adhemar Bolina, atualmente
paralisada devido à advertência da Polícia Ambiental que, em diligência, alertou à
proprietária que, a continuidade da obra poderia lhe custar multa de até dez mil reais,
ambas do Ver. Sérgio dos Santos – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente;
BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, referente ao
mês de Agosto/13 – desp.: À Comissão de Finanças e Orçamento; CONVITES: da
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social - para o Circuito Estadual Paulista:
Mobilização e Articulação de Políticas Públicas de Prevenção e Erradicação do Trabalho
Infantil, a realizar-se no dia dezenove de setembro, das oito às dezessete horas, da Rede
Slaviero Hotéis em Guarulhos; da Câmara Municipal de Guararema - para a Sessão Solene
em Comemoração ao 114º Aniversário da Emancipação Político-Administrativa do Município
e entrega de honrarias, no próximo dia dezoito de Setembro, às vinte horas, no Parque
Hotel Resort daquela cidade – desp.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, o Sr.
Presidente concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. BENEDITO LÉLIS
RENÓ iniciou justificando seu Requerimento Nº 159, dizendo que o município adquiriu dois
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veículos, contudo, o valor pago pela Municipalidade é superior ao que está anunciado na
loja, enquanto que não há medicamento no Posto de Saúde. Acrescentou que, para
confirmar o que considerou superfaturamento, está solicitando as respectivas Notas Fiscais
e, se confirmar fraude e roubo à população, levará o caso ao Ministério Público. Ato
contínuo, justificou seu Requerimento Nº 154, enfatizando que não pode deixar que a
situação permaneça, pois, visitando o local, constatou que bastam pequenas reformas para
solucionar os problemas, evitando alugar novo prédio para este fim. Informou que há mais
de trinta prédios alugados pela Municipalidade, lembrando que, na sessão anterior, houve
denúncia de um eleitor de que metade do valor do aluguel fica para o proprietário e outra
metade “vai para o outro lado”, demonstrando assim que “tem muito lobo vestido de ovelha”.
Quanto ao seu Requerimento Nº 161, disse que os pais da APM – Associação de Pais e
Mestres, receberam uma notificação da Polícia Federal que, aliada ao valor pendente a ser
pago ao contador da referida associação, totalizam duzentos e cinquenta reais, entretanto,
estão esperando, há muito, que a Prefeitura Municipal quite o valor, motivo pelo qual
solicitaram intercessão do orador. Finalizando, também justificou seu Requerimento Nº 162,
dizendo que visitou a obra e, para acompanhá-la solicitou os documentos ao Chefe do
Poder Executivo. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS iniciou registrando a presença dos
usuários do CCI – Centro de Convivência do Idoso na sessão e, prosseguindo, justificou sua
Indicação Nº 288, expondo fotos no telão para comprovar que obras muito próximas, na
mesma via, estão tendo tratamento divergente pela Polícia Ambiental, que multa uma e
outra não. Lamentou que uma proprietária foi alertada a parar sua obra e outro não, porque
há um grande muro escondendo a obra, contudo, lembrou que o andamento de obras
também garante emprego e movimentação no comércio de materiais de construção.
Também expôs fotos de um galpão em que o proprietário – Sr. Antonio Apolinário, pretendia
utilizar como oficina, contudo, a Polícia Ambiental, mais uma vez, aterrorizando os
salesopolenses, o advertiu e fez parar a construção, mas, sendo obrigado a trabalhar em
sua garagem, está perdendo fregueses e, consequentemente, sendo prejudicado. Em
seguida, justificou seu Requerimento Nº 160, dizendo que uma pessoa, cadastrada no
Programa Bolsa Família, há quatro meses, até o momento, não conseguiu a contemplação
e procurando o CRAS, foi informado que a quota de Salesópolis está esgotada, mas, não há
qualquer publicidade sobre quotas. Não bastasse tal caso, o orador soube que há pessoas
cadastradas e que, desde janeiro corrente, não receberam nenhuma parcela, portanto,
espera que o Sr. Prefeito Municipal se empenhe para aumentar a quota. Referindo-se ao
Requerimento Nº 159, do Nobre Colega Benedito Lélis, disse que, se for comprovada fraude
ou superfaturamento, o funcionário-comprador deve ser dispensado, lembrando que o atual
ocupante do cargo nem mora em Salesópolis e que não concordará com coisa mal feita.
Também declarou não concordar com os inúmeros prédios alugados pela Municipalidade,
citando a casa da Sra. Amélia Torraga, Presidente do Diretório Municipal do PMDB e que
apoiou o Sr. Prefeito Municipal no período eleitoral, alugada para abrigar o CAPS – Centro
de Atenção Psicossocial, contudo, ainda permanece fechada, embora o pagamento do
aluguel esteja atualizado. Acrescentou que isso demonstra que o Prefeito Rafael não está
sendo bem assessorado, o que também é demonstrado com o caso do Centro de
Fisioterapia, que deveria ser reformado. Disse que tal reforma evitaria novos aluguéis e,
finalizando, enfatizou que tudo o que for para bem da população terá seu apoio, do
contrário, não terá mesmo. A VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS também registrou a
presença do Grupo da Melhor Idade na sessão e, em seguida, reportou-se ao Requerimento
Nº 160, do Nobre Colega Sérgio, dizendo que trabalha, há quatro anos, no CRAS, portanto,
esclareceu que o valor pago pelo Programa Bolsa Família é de um quarto do Salário Mínimo
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Nacional, atualmente, equivalente a cento e sessenta e nove reais, e que uma família de
quatro pessoas tem que receber um Salário Mínimo para ter direito ao programa. Lembrou
que, antigamente, as famílias eram cadastradas e, depois de três meses, estando dentro
dos critérios, recebiam uma carta e então, começavam a receber, e que, atualmente, há
famílias que não recebem desde fevereiro de 2012. Em aparte, o Ver. Sérgio dos Santos
disse que também fez um requerimento ao Sr. Prefeito Municipal, solicitando a relação dos
cadastrados neste programa, pois, recebeu denúncia de que há pessoas cujas condições
financeiras não lhe permitiriam o benefício. Retomando, a oradora falou que também
recebeu este tipo de denúncia, contudo, como é prática nesta cidade, as pessoas
trabalharem sem registro na Carteira Profissional, não tem como comprovar a renda familiar
e, considerando que a liberação ou aprovação do cadastro é competência do Governo
Federal e não da Prefeitura Municipal ou funcionários do CRAS, muitos não têm renda
declarada e conseguem o benefício. Citou, como exemplo, pessoas que possuem eucalipto
que, na época do corte, recebem um bom dinheiro, contudo, é renda informal que favorece
a liberação. A oradora enfatizou que, para evitar tudo isso, depende da boa fé das pessoas,
pois, quando do preenchimento do formulário de cadastro, as pessoas são esclarecidas dos
critérios, portanto, sendo auto-declaratório, seguido de assinatura, a responsabilidade é
totalmente do cidadão. Acrescentou ainda que referido programa foi idealizado para atender
a Região Nordeste, onde as dificuldades são maiores, mas, por se tratar de um programa
nacional, deve atender todos que necessitam. Registrou que, neste ano, após denúncia e
visita das Assistente Social e Psicóloga do CRAS, muitos benefícios foram bloqueados.
Enfatizou que o programa é importante, mas, falta no município a busca-ativa, ou seja, ir
atrás daqueles que realmente precisam, especialmente, os moradores da zona rural, que
sequer sabem da existência do programa, contudo, este serviço não está sendo feito por
falta de recurso humano e veículo, e que, primeiramente, será necessário reabrir o
programa. Concluiu informando que telefonou para o MDS – Ministério de Desenvolvimento
Social e, muito embora tenham lhe respondido que muitos inscritos ainda não foram
contemplados e que devem aguardar, em nenhum momento, foi comentado sobre quota
para os municípios. Prosseguindo, a oradora reportou-se à situação do Centro Municipal de
Fisioterapia, comentando que os funcionários daquele setor também a procuraram, expondo
os problemas, e acredita que o Prefeito Rafael deva se reunir com eles e constatar se
realmente é viável sair daquele prédio ou reformá-lo, pois, pelo que entendeu, as
fisioterapeutas e demais funcionários não querem sair de lá. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE
OLIVEIRA disse que se forem comprovadas as irregularidades apresentadas pelos oradores
que o antecedeu, esta Casa de Leis deve tomar as medidas cabíveis, conforme determina o
Regimento Interno, seja através da abertura de uma CEI – Comissão Especial de Inquérito,
ou encaminhamento do caso aos demais órgãos competentes. Disse que há muitos boatos
e, muito embora todos devam trabalhar com a verdade, considerou que muitos boatos não
são confirmados. Como exemplo, citou o caso do aluguel de um prédio para funcionamento
do CAPS – Centro de Atenção Psicossocial, lembrando que, na reunião realizada nesta
Casa de Leis, com a Secretária Municipal de Saúde, foi prestado esclarecimentos aos
Vereadores presentes e sugerido que, se tivessem outro imóvel para indicar, deveriam fazêlo. O orador enfatizou a importância do CAPS, que atenderá os dependentes de drogas e
álcool, lembrando que, no passado, a Professora Yedda Faria atendia os munícipes (através
do Programa Alcoólicos Anônimos), contudo, após seu falecimento, nada mais houve neste
sentido, e este centro visa reativar as atividades de recuperação, portanto, não importa de
quem será imóvel. Por fim, esclareceu que todo recurso liberado já vem direcionado, ou
seja, se é liberado para compra de carro é somente para isso que deve ser utilizado, se é
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para remédio ou para aluguel não pode ser desviado o seu fim, ressaltando a importância
de usar a tribuna com a verdade, colocando a situação de forma correta. Com relação ao
Programa Bolsa Família, o orador disse que todos os programas sociais são iguais, seja
Bolsa-Escola ou Programa Frente de Trabalho, entretanto, o trabalho informal comum neste
município, conforme bem expôs a Nobre Colega Sandra, nem sempre comprovam o que um
acha sobre esta ou aquela pessoa, portanto, disse que também apurará os fatos. Ato
contínuo, justificou seu Requerimento Nº 156, informando que foram retirados vinte e um
médicos desta cidade pelo Governo do Estado, contudo, para solicitar a ampliação do
quadro de médicos, precisará saber se há dotação orçamentária para este fim, haja vista
que o orçamento utilizado neste ano foi aprovado, no ano passado, por este Legislativo,
mas, naquela época, os médicos estavam atendendo, normalmente. Lembrou ainda, que a
Santa Casa local acumulou uma dívida de quatro milhões de reais, mas, é necessário
administrá-la de forma a evitar o fechamento que, se acontecer, não reabrirá mais. Também
justificou seu Requerimento Nº 157, ressaltando a necessidade do laboratório realmente
funcionar, portanto, acredita que quem está à frente da Santa Casa, morador desta cidade,
está se organizando para a retomada do laboratório. Comentou que tem recebido vários
pedidos para interceder junto a hospitais da região e até do Estado, objetivando o
agendamento de exames, inclusive os mais simples como os de sangue e de laboratório,
comprovando a dificuldade desta cidade. Quanto ao seu Requerimento Nº 158, disse que o
apresentou porque precisa saber os motivos pelos quais as obras não foram retomadas, a
fim de avaliar nas comissões desta Casa de Leis todo processo, como por exemplo, se as
empresas que não cumpriram o contrato, receberam o valor integral pelo serviço ou não,
entre outros detalhes. Por fim, reiterou que apoiará o encaminhamento, aos órgãos
competentes, de todo caso que proceder as denúncias apresentadas nesta sessão. O VER.
MÁRIO BARBOSA PINTO, justificando oralmente sua Indicação Nº 281, disse que a
situação da calçada no trecho citado, em frente, porém do outro lado da rua do
Supermercado Português (Rua XV de Novembro), tem prejudicado os pedestres,
especialmente, cadeirantes, e embora reconhecendo que há inúmeras outras calçadas
necessitando de manutenção, aquele trecho deve ser atendido com prioridade. Quanto à
sua Indicação Nº 279, esclareceu que no local funciona a Quitanda Andorinha, bastante
movimentada, contudo, devido a duas batidas consecutivas de caminhão, o poste está
envergado, necessitando providências, antes que ocorra uma tragédia no local. Justificou
também sua Indicação Nº 280, dizendo que será colocado alambrado nas laterais da
quadra, mas, para evitar que as bolas utilizadas sejam lançadas na casa de uma senhora,
ainda será necessária a colocação de rede na parte superior. Por fim, comentou que há
pedidos para iluminação da quadra, entretanto, há opiniões divergentes entre os moradores,
pois, enquanto alguns moradores acreditam que, se a quadra for iluminada, os usuários
passarão a noite jogando e prejudicando o descanso noturno dos vizinhos. Disse que
também está acompanhando as obras da quadra esportiva que vem sendo construída no
Bairro Fartura, (Requerimento Nº 162, do Ver. Lélis), tanto que, na última sexta-feira,
cobrou do Sr. Prefeito Municipal a colocação de calha para não prejudicar os moradores
vizinhos. Com relação aos exames laboratoriais (Requerimento Nº 157, do Ver. Claudinei),
lembrou que, no ano passado, o atendimento foi cortado, aumentando a demanda, contudo,
há muitas pessoas que não dispõem de condições para pagar pelo exame e, finalizando,
declarou seu apoio à proposição, esperando que o serviço seja retomado. O VER.
CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA iniciou justificando sua Indicação Nº 282, dizendo que a
apresentou porque há muita pedra na estrada, prejudicando o tráfego e causando danos
nos veículos, portanto, espera providências nos pontos mais críticos. Em seguida, reportou-
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se à sua Indicação Nº 285, esclarecendo que o Presidente desta Câmara Municipal já
esteve em contato com autoridades do município vizinho de Santa Branca, enfatizando que
já está orientando os caminhoneiros a apresentarem uma ação coletiva para reverterem a
ordem judicial e as autuações. Quanto à Indicação Nº 280, do Nobre Colega Mário, o orador
lembrou que, há três meses, também lhe foi solicitada a rede, contudo, o Secretário
Municipal de Esportes, Sr. José Cardoso, passava por perto e, imediatamente, o pedido lhe
foi dirigido. Por fim, disse acreditar que, tão logo o pedido chegue às mãos daquele
secretário, ele saberá do que se trata, contudo, acredita que ele já esteja providenciando. O
VER. PAULO AROUCA SOBREIRA reportou-se ao tráfego de caminhões na cidade de
Santa Branca, matéria da Indicação Nº 285, do Nobre Colega Cristian, esclarecendo que,
na última sexta-feira, esteve junto com o Prefeito Rafael e Nobres Colegas Claudinei e
Sérgio, em contato com o Prefeito Municipal de Santa Branca, o qual apresentou
alternativas para a solução desse caso que se arrasta e prejudica aqueles que precisam
trabalhar. Enfatizou, entretanto, que as determinações partiram da Juíza, não do Prefeito
daquele município, contudo, estão agendando nova reunião para buscarem a solução.
Quanto ao Processo Licitatório para aquisição de veículos, matéria do Requerimento Nº
159, do Nobre Colega Lélis, o orador esclareceu que, as concessionárias não gostam de
participar de processos para venda de veículos às prefeituras, vistas como más pagadoras,
tanto que os processos realizados nesta Casa de Leis e na Prefeitura Municipal,
determinam sempre, que o vencedor será aquele que apresentar “menor preço”, conforme
exigência legal e orientação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Prosseguiu
citando como exemplo, que num processo podem ser enviadas dez cartas convidando
concessionárias a participarem, mas, se apenas duas participarem, vencerá a que
apresentar menor preço, muito embora o valor do veículo da empresa vencedora possa ser
superior ao praticado por outras concessionárias. Lembrou ainda que todo processo é
amplamente divulgado no País inteiro, portanto, nem sempre, o vencedor apresenta o
menor preço do mercado, pois, poucos participam desses processos, porque as Prefeituras
Municipais não têm fama de boas pagadoras. Informou que os técnicos do Tribunal de
Contas do Estado entendem essa diferença de preço, tanto que, do contrário, “daria cadeia”
aos responsáveis. Portanto, concordou com a proposição que servirá para apurar as cartaspropostas dos participantes desse processo e se foi atendido o quesito “menor preço”, e
que, sendo constata alguma irregularidade, devem ser tomadas as devidas providências e o
caso encaminhado ao Ministério Público. Referindo-se à manifestação do Nobre Colega
Claudinei, acerca da Área de Saúde, disse que várias medidas estão sendo adotadas para
melhoria, lembrando que, quando da intervenção na Santa Casa de Misericórdia Frederico
Ozanan, esta Casa de Leis aprovou a liberação de verba necessária ao pagamento de
algumas pendências. Enfatizou que os Interventores – Srs. Rodrigo e Jô, têm se
empenhado bastante para a melhoria do atendimento na Santa Casa, mas, ainda
dependem do pagamento de algumas multas, além de impostos e outras pendências,
aliados à folha mensal de pagamento aos funcionários. Reiterou que, tanto os interventores
quanto o Prefeito Rafael, estão se desdobrando para aumentar o número de médicos, além
de garantir outras melhorias, contudo, estão todos atrelados ao pagamento das pendências
já mencionadas. Disse que, se a Santa Casa local voltar a retomar os partos e pequenas
cirurgias, receberá recurso para atuar como referência e atender os municípios vizinhos de
Biritiba Mirim e Paraibuna, portanto, estão tentando esta alternativa que deve ser apoiada
pelos Vereadores na busca de emendas parlamentares. Com relação ao Programa Bolsa
Família, o orador disse que, na hora do cadastramento, deveria ser exigida uma declaração
de bens e propriedades. Em aparte, a Verª. Sandra Regina de Assis reiterou que o
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programa é auto-declaratório e não exige tal declaração, contudo, ressaltou que o controle
de bens, através da declaração de imposto de renda, é feito pelo próprio Governo. Lembrou
que a informalidade do trabalho e renda favorece a cessão do benefício, portanto, reiterou
que há necessidade da boa fé no ato da inscrição. Retomando, o orador finalizou
agradecendo a Nobre Colega. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS iniciou justificando
oralmente sua Indicação Nº 277, dizendo que a grade solicitada foi danificada,
provavelmente, por batida de caminhão, contudo, trata-se de área com grande circulação de
pedestres, adultos e crianças, necessitando da medida solicitada, com a maior urgência.
Passando a presidência ao vice-Presidente, Ver. Cristian Luiz Candelária, o VER.
FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA reportou-se ao Requerimento Nº 154, do
Nobre Colega Lélis, lembrando que, na sessão anterior, expôs a situação e disse que o local
não é apropriado para atendimento fisioterápico, dificultando o acesso de pessoas doentes,
na maioria, crianças e idosos. Confirmou que sugeriu o aluguel de novo prédio para este
fim, pois, embora seja uma medida criticada por todos os Nobres Pares, entende que, se o
município não dispõe de prédio próprio, deve alugar. Soube que foi alugado o prédio de
propriedade do “Camargão”, onde funcionava o Fundo Social de Solidariedade, mas, não
dispõe de documentos para confirmar, o que, embora respeitando a opinião dos Nobres
Pares, acredita que será uma boa opção, por estar na área central e próximo da Santa Casa
e Posto de Saúde. Com relação ao Requerimento Nº 156, do Nobre Colega Claudinei, disse
que o salário de um médico é alto e que nenhum trabalhará de graça ou por amor à
Salesópolis, e que, para um plantão de doze horas, o salário é de três mil reais, portanto,
para manter três médicos na Santa Casa local, sendo um Clínico Geral para o período das
sete às dezenove horas, totalizariam noventa mil reais. Lembrou que este valor deve ser
somado aos salários de faxineiras, funcionários da cozinha e toda equipe de enfermagem,
recepção e outros setores, sendo necessário muito dinheiro para isso, cabendo aos
administradores administrar as prioridades. Reconheceu a necessidade de retomar os
partos e contratar mais médicos, contudo, disse que não adianta contratar sem ter como
pagá-los e acumular dívida como a atual, que totaliza mais de quatro milhões de reais.
Também declarou apoio à preocupação do Nobre Colega, julgando necessário que o
Prefeito Municipal proponha a transferência de recursos de outras áreas, seja do esporte ou
das estradas rurais, para evitar que a Santa Casa fique sem médicos. Em aparte, o Ver.
Sérgio dos Santos lembrou que já encaminhou documento ao Sr. Prefeito Municipal,
solicitando a inscrição deste município no Programa Mais Médicos, em que o País está
recebendo profissionais estrangeiros para suprir as necessidades, cabendo à Secretária
Municipal de Saúde, contatar o Governo Federal, pois, o salário divulgado desses médicos é
de dez mil reais. Retomando, o orador declarou seu apoio à sugestão, lembrando que a
iniciativa cabe à Secretária Municipal de Saúde. Reportando-se aos exames laboratoriais
(Requerimento Nº 157, do Ver. Claudinei) disse que a demora é tanta que o paciente deixa
de necessitar, contudo, também é uma medida que cabe à Secretária Municipal de Saúde.
Disse que, como já trabalhou na Área de Saúde, sabe que o material coletado é
encaminhado à Santa Casa de Mogi das Cruzes e, embora reconhecendo que o recurso é
pequeno para tal fim, enfatizou que é recurso do município e que pode ser repassado à
Santa Casa local para realizar todos os exames neste mesmo município, evitando troca de
exames e outros problemas. Disse acreditar que o Sr. Prefeito Municipal já esteja tomando
medidas, porque é inadmissível que um paciente espere dois ou três meses para realizar
um exame de sangue. Prosseguindo, declarou seu apoio à Indicação Nº 277, do Nobre
Colega Edney, solicitando grade de proteção na “Avenida Nova”, todavia, disse que já falou
para o Prefeito Rafael que, se não fizer as manutenções necessárias, inclusive no
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parquinho, e tomar medidas com relação às crianças e adolescentes que usam droga
naquele espaço público, deve reabrir a avenida, porque do jeito que está, é vergonhoso
frequentar o local. Informou que o Prefeito Municipal já se prontificou a tomar as medidas,
contudo, o orador enfatizou ainda que será necessário policiamento no local, conclamando
aos Nobres Pares e demais presentes que visitem o local para comprovar a atual situação.
Quanto à reunião realizada com o Prefeito de Santa Branca, em que esteve presente, disse
que foram informados de que a proibição do tráfego de caminhões e ônibus atende ordem
judicial e que aquele Prefeito se comprometeu a verificar a possiblidade de liberar, ao
menos, o tráfego de caminhões “truck”, contudo, sabe que apenas os caminhões estão
sendo multados, muito embora estejam trafegando para trabalho e não passeio. Retomando
a presidência e não havendo mais oradores inscritos, o Sr. Presidente passou para a
ORDEM DO DIA e conforme pauta publicada e também anunciada na sessão anterior, o
Sr. Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura dos Pareceres CFO
Nºs 24 e 33/13, recomendando, respectivamente, a aprovação dos PROJETOS DE LEI
Nºs 017/13 (Dispõe sobre o Plano Plurianual de Salesópolis, para o período de 2014 a 2017
e dá outras providências) e 019/13 (Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei
Orçamentária para o exercício de 2014, e dá outras providências), ambos de autoria do
Poder Executivo. Terminada a leitura, foram as referidas matérias submetidas à única
discussão e votação, sendo ambas aprovadas por unanimidade, sem preceder
manifestação. Não havendo mais pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia, o Sr.
Presidente comunicou a pauta prevista para a Ordem do Dia da próxima sessão: única
discussão e votação do PROJETO DE LEI Nº 018/13 (Dispõe sobre a obrigatoriedade para
todas as edificações, da ligação da canalização de esgoto à Rede Coletora Pública, nos
logradouros providos desta rede, e dá outras providências), de autoria do Poder Executivo e,
em seguida, passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL. Conforme livro de inscrição,
concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ registrou a
presença do Grupo da Melhor Idade e também do cidadão Totonho, grande líder que lhe
emocionou ao relatar seu sofrimento e trabalho que vem enfrentando. Ato contínuo declarou
suas condolências à família do Dr. Eugênio, jovem dentista mineiro que prestou serviço
neste município e faleceu repentinamente nesta data. Dirigindo-se à Nobre Colega Sandra,
elogiou sua manifestação que demonstrou muito conhecimento, apesar da pouca
experiência e, em seguida, elogiou o Nobre Colega Sérgio dos Santos pelo grande trabalho
que realiza neste município. Disse que muitos criticam o fato dele não morar nesta cidade,
mas, ele está sempre presente e, embora não tivesse a intenção de ofender nenhum dos
demais Veradores, disse que o trabalho realizado por aquele Vereador é digno de
reconhecimento. Comentou que a Vigilância Sanitária visitou e fechou um estabelecimento
comercial, e que o Nobre Vereador Sérgio esteve no local lutando pelo comerciante.
Acrescentou que o trabalho da Vigilância é muito importante, mas, deve ser mais de
orientação, ou seja, após averiguar os fatos, detectar problema, deve orientar o proprietário
e dar-lhe prazo para solucioná-los, e não fechar o estabelecimento de imediato. Ressaltou
que esta cidade está enfrentando muitos problemas na área ambiental, na saúde, como a
falta de medicamentos nos Postos de Saúde, pagamento de altos aluguéis, entre outros,
contudo, ressaltou que não adianta criar setores para não cuidar, para depois fechar ou
abandonar. Disse que o comércio também enfrenta fase difícil, portanto, deve ser defendido
por esta Casa de Leis, conforme fez o Nobre Colega Sérgio. Disse que, nas manifestações
anteriores, sentiu algumas “ferpas quando foi falado sobre fofoca”, contudo, afirmou que não
faz fofoca e que levantou os valores e, embora não dispondo ainda das Notas Fiscais, os
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valores que mencionou são reais. Alertou que, atualmente, quem fiscaliza o Poder Executivo
são os próprios funcionários, portanto, não precisa fazer fofoca, até porque, para falar como
ele é necessário ter coragem e provas. Ato contínuo, prestou sua solidariedade a todos os
representantes da Melhor Idade, presentes na sessão, enfatizando que falam em alugar
prédio para várias coisas, enquanto o prédio montado para atender este grupo, não está em
funcionamento, demonstrando falta competência. Ressaltou a necessidade de esquecer
divergências políticas e perseguição, declarando-se ofendido quando, em reunião com os
Vereadores, o Prefeito Rafael, em total desrespeito ao Grupo da Melhor Idade, respondendo
ao seu questionamento sobre o CCI – Centro de Convivência do Idoso, disse que tratava-se
de um grupo de meia dúzia de pessoas, uma elite. Desafiou qualquer pessoa a lhe
desmentir, enfatizando que não está para fazer fofoca, lembrando ainda que, na mesma
reunião, o Sr. Prefeito disse que aquele grupo solicita ônibus para levá-los ao referido
Centro, quando o orador questionou porque quando foi projetada tal construção, não
consideraram as condições das pessoas que o frequentaria. Enfatizou que, se a situação
permanecer como está, este será o pior governo de todos os tempos, pois, embora haja
recurso do Governo Federal e Estadual, demonstra falta de competência para geri-lo.
Acrescentou que, segundo matéria televisiva, as Prefeituras Municipais não encaminham
projetos para os Governos Estadual e Federal, porque não estão preparadas para
administrar , não dispõem de setores técnico e de planejamento necessários. Afirmou que
todos os Vereadores que ouviram aquela resposta do Sr. Prefeito Municipal também não
gostaram da resposta, pois, o Estatudo do Idoso, uma lei que deve ser cumprida, em seu
Artigo 5º está disposto que eles têm direito à educação, esporte e lazer. Prosseguindo, leu o
Artigo 20, onde consta que o idoso tem direito a educação, cultura, esporte, lazer, diversões,
espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade, e que o
Poder Público criará oportunidade de acesso ao idoso à educação, adequando curriculuns,
metodologias e material didático aos programas educacionais a ele destinados. Reiterou
que é lei, contudo, em Salesópolis, os governantes estão brincando de governar e
perseguindo a um professor, contudo, lembrou que, durante a campanha política, embora
estando em outro partido, viu o Grupo da Terceira Idade apoiando o atual Prefeito, então
candidato, portanto, não pode agora dizer que este grupo é uma elite. Enfatizou que, se esta
sessão não resolver o problema, irá ao Ministério Púbico, juntamente com dois ou três
representante do Grupo da Melhor Idade, para exigir o cumprimento do Estatuto do Idoso.
Finalizando, disse que um dia todos envelhecerão e acredita que, o trabalho atualmente
realizado por este grupo, está preparando para recebê-los. Neste momento, houve aplausos
do público presente no plenário, quando o SR. PRESIDENTE advertiu os presentes que,
conforme disposições regimentais, não podiam manifestar-se e, dando prosseguimento,
concedeu a palavra ao VER. SÉRGIO DOS SANTOS que iniciou requerendo ao Sr.
Presidente, um minuto de silêncio pelo passamento da Sra. Alerina, no último sábado,
registrando também seus pêsames à família, o que foi de imediato concedido. Ato contínuo,
o orador agradeceu as palavras elogiosas dirigidas a ele, pelo Nobre Colega Lélis,
acrescentando que foi eleito para defender o povo e é isso que tem procurado fazer no seu
mandato. Enfatizou que quem trabalhar o faz, citando que o Nobre Colega Claudinei
conseguiu o equipamento emprestado da Prefeitura de Biritiba Mirim, para realizar a
operação tapa-buraco. Também agradeceu o funcionário Renato – responsável pelo Setor
de Trânsito, pelo trabalho que vem realizando neste município e as operações tapa-buraco
que realizará nos bairros desta cidade, esperando que não se esqueça da Rua Padre
Benedito da Cunha, Bairro Fartura. Disse que a administração da Prefeitura Municipal está
falhando demais, haja vista que os funcionários comuns são obrigados a tirar férias,

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SALESÓPOLIS
Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - Salesópolis/SP
CEP: 08970-000 - Tel\Fax: (011) 4696-1333/1716/1731
Site www.camarasalesopolis.sp.gov.br Email: cmsalesopolis@uol.com.br

continuação da Ata da 27ª Sessão Ordinária, realizada em 16 de Setembro de 2013

FL. 10

entretanto, os que ocupam cargos iguais ou superiores ao de Chefe de Seção, deixam
vencer para recebê-las em dobro, lesando inclusive o povo, e enfatizou que isso não pode
acontecer de forma alguma. Ressaltou que o Prefeito Municipal é eleito para administrar a
cidade e, a função do Vereador, é fiscalizá-lo, portanto, são necessárias providências
urgentes junto ao Secretário Municipal de Administração, porque não pode deixar repetir
este tipo de situação. Lamentou que, embora exista lei municipal, nesta semana, três
pessoas carentes o procuraram pedindo ajuda para aquisição de medicamento, ressaltando
que é necessário melhorar o funcionamento do Posto de Saúde e adquirir mais remédios
para atender a população, pois, saúde é coisa séria. Falou que, caso a recém-contratada
Secretária Municipal de Saúde não resolva o problema, deve ser dispensada e contratada
pessoa competente, que terá apoio desta Casa de Leis, como ocorreu quando o Sr. Prefeito
Municipal decidiu intervir na Santa Casa, que está saindo do fundo do poço. Disse que os
problemas de falta de médico e exame médico devem ser solucionados com urgência,
porque já se passaram nove meses desta gestão e, enquanto não resolver, estará cobrando
na tribuna desta Casa de Leis. Declarou seu apoio à reabertura do CCI, certo de que os
demais Pares também apoiarão, pois, todos serão idosos um dia, assim como ele. Quanto
às obras mal feitas nesta cidade, lembrou que, na época da realização, expôs ao Plenário
fotos da calçada em frente a Pizzaria do Hélio, assim como do deck que hoje todos podem
ver que está se quebrando. Informou que já falou com o Sr. Prefeito Municipal e até
encaminhou os casos ao Ministério Públicos para que as empresas venham refazer o
serviço, contudo, esse órgão nada resolve e o serviço mal feito permanece. Declarou não
saber que tipo de acordo há, envolvendo as empreiteiras, porque o serviço mal feito
permanece, citando a divulgação, na Rede Globo de Televisão, de que há uma máfia
envolvendo carta-convite, resultando na prisão de Prefeitos e Secretários Municipais.
Lembrou que, no ano passado, expôs ao Plenário fotos da obra do Cemitério Municipal que,
embora tenha custado trezentos mil reais, estava inacabada e já apresentava muro trincado,
assim como a obra das calçadas, especialmente, a que está próxima do Portal Artístico,
tinha pisos soltos, prejudicando os cadeirantes, demonstrando a falta de fiscalização
competente. Registrou que os fiscais não tem qualquer formação ou preparo para este
serviço, haja vista que um deles era motorista de ônibus. Informou que reforçará o pedido e
enviará documento ao Ministério Público, questionando as medidas já tomadas com relação
ao serviço mal feito pelas empreiteiras. Enfatizou a importância de médicos competentes,
pois, no dia anterior a esta sessão, uma gestante perdeu seu filho por falta de
encaminhamento a hospitais com maior recurso e, finalizando declarou-se indignado com o
fato, solicitando ao Sr. Presidente, o agendamento de nova reunião com a Secretária
Municipal de Saúde. O SR. PRESIDENTE respondeu ao orador que a reunião com a
referida Secretária já estava agendada, para a semana passada, contudo, devido a um
compromisso que ela teria que participar em São Paulo, ficou de agendar nova
data. Prosseguindo com a ordem de inscrição, concedeu a palavra a VERª. SANDRA
REGINA DE ASSIS que iniciou agradecendo o carinho e respeito que tem recebido das
pessoas, acrescentando que os Vereadores desta Casa de Leis estão para trabalhar em
prol do bem comum e não para criticar pessoas. Disse que estava com medo de assumir o
cargo porque todos a alertavam que estaria em meio a cobras, contudo, disse que está
vivendo outra realidade, motivo pelo qual agradeceu todo apoio recebido dos Nobres Pares.
Em seguida, comentou que já elaborou uma moção para a Polícia Militar do Destacamento
local, já assinada por todos os demais Pares, pelo trabalho sério que está realizando e a
atenção do Comandante da Tropa local – Tenente PM Dirceu de Oliveira, que esteve
usando a tribuna desta Casa de Leis, prestando contas e dispensando atenção especial aos
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Vereadores. Enfatizou o merecimento da propositura porque o Tenente Dirceu e sua equipe
tem trabalho em prol da segurança de Salesópolis, apesar da falta de veículo e efetivo, o
que reforça a qualidade, pois, todos sabem que é muito difícil conseguir resultados sem
apoio e infraestrutura. Informou que, na próxima semana, apresentará indicação, solicitando
reparos na Estrada da Carolina, Bairro dos Mirandas, esperando que, conforme lhe foi
informado, a máquina necessária a este fim seja encaminhada, tão logo conclua o serviço
iniciado no Bairro Ribeirão do Pote. Disse que trabalhou na campanha eleitoral para o
Prefeito Rafael, contudo, todas as indicações que enviou ainda não obteve resposta, citando
a solicitação e faixa de pedestres em frente a “Padaria do Léo”, redutores de velocidade em
vários lugares, câmera de monitoramento, entre outros, portanto, espera receber melhor
atenção para dar retorno à população que lhe procura. Com relação à Lei Específica, disse
que ainda não a viu, portanto, gostaria de ter acesso à sua minuta para opinar, antes que
seja deliberada pela Assembleia Legislativa. Disse saber que a matéria está tramitando no
Comitê de Bacias, portanto, espera que o Sr. Presidente solicite ao referido comitê, o
encaminhamento da minuta, para análise dos representantes da população salesopolense.
Referindo-se às multas ambientais, a oradora disse que, muito embora todos reclamem do
Promotor envolvido, lembrou que Salesópolis tinha um Juiz de Direito que dizia que o
Promotor apenas pede, tal qual um advogado, mas, quem decide é o Juiz. Informou que o
Promotor apresentou várias liminares, solicitou para demolir construções, entre outros, mas,
a Juíza – Dra. Bárbara, indeferiu todas, apenas requisitou às pessoas que respondam o
processo, que pode demorar até vinte anos. Quanto às multas já aplicadas, disse que
entrará com mandato de segurança, coletivo ou individual, para testar e, se conseguir um,
poderá abrir brecha para todos os demais. Dirigindo-se ao Grupo da Melhor Idade, disse
que a diferença entre idoso e velho, é que o primeiro apenas tem idade e o segundo
significa preguiça de ser jovem, ressaltando que os idosos presentes não são velhos,
apenas idosos. Lembrou que, no início do ano, esteve em um evento realizado no CCI e
dançou junto com todo grupo, constatando que todos são apenas idosos, enquanto ela
própria se declarou talvez uma velha, confessando ter preguiça de fazer o que eles fazem.
Por fim, disse que não tem como o Prefeito Rafael não abrir o CCI, já que é um direito
constitucional e, sendo um homem inteligente, sabe disso, inclusive, que direito não se
pede, exige. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA declarou-se solidário ao Grupo da
Terceira Idade, lembrando que, ao longo dos anos nesta Casa de Leis, tem participado de
aprovações que lhes beneficia, desde a abertura do CCI até a criação do Conselho
Municipal do Idoso e, sempre que é procurado por algum dos membros, na medida do
possível, tem tentado atendê-los. Disse que não esteve na citada reunião, contudo, se
disponibilizou para auxiliar aqueles que confiam no seu trabalho, para manutenção e
crescimento do conselho e funcionamento da estrutura que já têm disponível. Quanto ao
funcionário Renato que vem desenvolvendo um bom trabalho, esclareceu que a
Administração Municipal estava correndo atrás de soluções e materiais para realizar a
operação tapa-buracos para garantir a segurança no trânsito, quando conseguiu junto aos
conhecidos do município vizinho, trazer os implementos necessários. Esclareceu que, se o
tempo não for adequado para realização de serviços como pavimentação, tapa-buracos e
construção de lombadas, corre-se o risco de perder o material. Registrou que estão sendo
realizados outros serviços para melhoria do trânsito, como sinalização e emplacamento,
atendendo aos reclamos e preservando a vida das pessoas. Quanto aos problemas com o
sinal de celular na zona rural, lembrou que a transmissão foi interrompida, estranhamente,
após um período de funcionamento normal, quando ele, o Sr. Presidente e outros
Vereadores buscaram a solução e juntos conseguiram a retomada da transmissão, contudo,
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estão esperando um documento justificando o motivo de tal interrupção. Acrescentou ainda
que discutiram a probabilidade de instalar torres em alguns pontos da zona rural, portanto,
um problema solucionado graças à união dos Vereadores desta Casa de Leis, seja através
de ofício, telefone, reunião ou outras medidas. Prosseguindo, o orador informou que esteve
em reunião na Casa Civil do Estado de São Paulo e, depois, dirigiu-se à Defesa Civil, para
levantar o projeto relativo ao Aterrado. Na oportunidade, o comando que os atendeu
informou que o caso não lhes pertencia mais, e que, atendendo pedido do Governador do
Estado, foi encaminhado ao DAEE – Departamento de Águas e Energia Elétrica. Diante da
informação, o orador solicitou ao Sr. Prefeito Municipal buscar informações acerca da
definição da obra e seus valores para tomarem as providências necessárias. Com relação à
reunião prevista para o próximo dia dezenove, atendendo pedido de sua autoria, no primeiro
semestre deste ano, esclareceu que será de grande importância porque as multas estão
sendo aplicadas, contudo, há prazo para recorrer e, se não forem extintas, voltam com peso
maior. Acrescentou ainda que cabe ao Procurador do município, intervir nestes casos junto
ao Promotor, seja do município ou do GAEMA, acreditando seja a este último. Questionou
até onde vai a força do Promotor, sendo, necessário verificar isso para que o Município
possa levantar suas possibilidades para a defesa dos munícipes. Enfatizou que, na referida
reunião, devem formalizar um Protocolo de Intenções e preparar uma Moção de Apelo para
o Governador do Estado, pois, entende que não há outra alternativa, senão a aprovação da
Lei Específica. Aproveitou para esclarecer que a Lei Especifica abrange a Região do Alto
Tietê e Cabeceiras, portanto, não envolve apenas este município, mas, desde Salesópolis
até Guarulhos. Explicou que o Subcomitê já encaminhou o caso ao Comitê e este deve
encaminhar ao Governo do Estado que, por sua vez, encaminhará à Assembleia Legislativa,
entretanto, alertou que é necessário incluir a metragem dos terrenos, cuja Lei de Proteção
dos Mananciais “engessou” este município pela definição da metragem. Registrou que, na
reunião com o Promotor do GAEMA, já lhe disse que, da forma como estão agindo, terão
que destruir a Igreja, Fórum, Prefeitura, Câmara Municipal e tudo mais, quando aquele
Promotor respondeu que todos então deveriam sair da cidade. Reiterou a necessidade de
firmar um protocolo e, embora entenda que se houver representante do Ministério Público
na reunião, ele pouco resolverá no dia, apenas ouvirá bastante, pois, terá que acatar a lei
em vigor. Por outro lado, disse acreditar que também poderá ser firmado um Protocolo de
Intenções entre Promotoria, Polícia Ambiental e CETESB visando anistia das multas, pois,
pelo que entende, as autuações não estão de acordo com a Constituição e Resoluções do
Governo Federal, visto que há casos em que as construções são mais antigas, já passaram
cinco anos ou mais. Informou que, desde sábado, vem recebendo telefonemas do Jornal
Diário de Mogi e outros, questionando-o como será a reunião, aos quais respondeu que não
tem uma solução, senão a aprovação da Lei Específica. Por fim, concordou que esta Casa
de Leis deve ter uma cópia da minuta da referida Lei Específica, reconhecendo que foi
discutida e elaborada dentro do Comitê de Bacias do Alto Tietê, por técnicos e
representantes da sociedade civil e Governo do Estado. O VER. CRISTIAN LUIZ
CANDELÁRIA iniciou questionando o que está bom nesta cidade, diante de tudo o que foi
exposto e o que está ruim. Citou como exemplos, o CCI – Centro de Convivência do Idoso,
cujo funcionário que lá trabalhava foi transferido de setor, demonstrando a intenção de
acabar com suas atividades, bem como o Veterinário da Municipalidade, que vacinava os
animais bovinos contra brucelose, evitando a transmissão dessa doença ao ser humano,
pelo queijo e leite, contudo, no início desta gestão, tal atendimento foi suspenso. Informou
que os proprietários de gado, atualmente, estão pagando pela vacinação, mas, entende que
tudo o que é para ajudar o munícipe é obrigação da Prefeitura Municipal. Registrou ainda os
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problemas relativos à segurança pública, afetados pela falta de iluminação pública, como o
caso da avenida, em frente as Escolas Professora Olga Chakur Farah e Mestra Henriqueta,
onde usuários de droga estão aproveitando a escuridão, lamentando que já existe o poste,
basta colocar as luminárias, para combater o tráfico. Lamentou que, o serviço mínimo, às
vistas de todos, não está sendo realizado, citando também os problemas das calçadas e
guias, de grande importância, e ainda a falta de medicamentos no Posto de Saúde, assunto
abordado por todos os Vereadores, reiterando o questionamento sobre o que então está
bom. Relatou que, após receber um e-mail, solicitando apoio ao time de handebol que vem
treinando no Centro Esportivo Municipal, enviou proposição ao Sr. Prefeito Municipal
solicitando apoio, como jogo de camisa, bola, professor, portanto, não solicitaram dinheiro
para levar o nome da cidade nos campeonatos regionais, contudo, em resposta, disseram
que a Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Esportes, está envidando
esforços para apoiar, reconhecer e incentivar os atletas e suas equipes e, solicitaram, caso
o orador tivesse alguma sugestão ou forma concreta para ajudar referida equipe, que o
fizesse para o desenvolvimento do esporte e da equipe. O orador considerou a resposta
absurda, questionando “se a mortadela está cortando a máquina”, ou seja, se está tudo
invertido. Declarou ainda, entender que este tipo de resposta serve para ganhar tempo,
entretanto, acrescentou que sua sugestão é utilizarem para este fim o valor pago pela Vivo,
pelo aluguel do espaço para instalação da torre, naquele Centro Esportivo. Informou que, há
sete ou oito professores de educação física, portanto, se não há meios de trabalhar, não
precisa de Secretário Municipal, esses professores com formação superior, que assumam
referida secretaria. Novamente, questionou o que está bom nesta cidade, pois, está na vista
a falta de limpeza na cidade, motivo pelo qual, disse que solicitará o contrato da Empresa
DUCAR, responsável por tal serviço, porque vem utilizando funcionários para outros fins,
inclusive, particulares, fato que, se conseguir comprovar, adiantou, que o denunciará.
Lembrou que, no início deste ano, apresentou uma Indicação, em defesa do produtor rural,
propondo que, além da retomada da vacinação, a Administração trouxesse representantes
do EDA – Escritório de Defesa Agropecuária, para fazer transferência de animais e emitir o
GTA – Guia de Transporte de Animal, procedimento feito, atualmente, em Mogi das Cruzes.
Disse que o Diretor Municipal de Agronegócios – Sr. Rodolfo, muito competente, já
conseguiu os funcionários do EDA, contudo, falta ainda uma impressora, portanto, o orador
apelou à retomada da vacinação. Ressaltou que os Secretários Municipais deveriam prestar
esclarecimentos acerca das ações e justificar as que não estão sendo realizadas, o que
evitaria o envio constante de documentos pelos Vereadores, os quais ainda têm que ser
reiterados. Parabenizou a Academia Santos, onde patrocina alguns atletas, que, tendo
participado em três modalidades da competição de Tae Kondo, realizada no Ibirapuera, em
São Paulo, conseguindo alcançar o título de Vice-campeão Brasileiro. Disse que a Prefeitura
Municipal deveria apoiar este tipo de atleta, pois, sem atividade e apoio, certamente, os
jovens e crianças estarão se envolvendo com drogas. Ressaltou a necessidade de apoiar
atividades esportivas e não desamparar os usuários do CCI, declarando seu apoio às
manifestações pertinentes, já feitas pelos Nobres Pares, deixando claro que apoiará
possível ação que pretendam apresentar junto ao Ministério Público. Por fim, disse que falta
limpeza nas ruas, retiraram funcionário do CCI, assim como falta funcionário para o Velório
Municipal, entretanto, não adianta falar que está faltando funcionário porque, ao assumir o
cargo, todos conheciam a situação. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO iniciou dizendo que
já teve o prazer de participar de atividades com o Grupo da Melhor Idade e perceber a
tremenda força que tem. Lembrou-se do Show do Chacrinha e outros, contudo, registrou
que os integrantes deste grupo estão envolvidos em todos os eventos realizados nesta
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cidade, o ano inteiro. Citou o Carnaval, a festa comemorativa ao Aniversário da Cidade
entre outras, sempre demonstrando a força que tem de fazer o bem, o que muito jovem não
faria, mencionando a Dona Clarinha e outras senhoras, que já têm mais de oitenta anos de
idade. Disse que já enviou documento ao Prefeito Rafael, solicitando a volta da funcionária
que foi transferida do CCI, bem como um transporte para levá-los até o Centro Esportivo,
devido à rua íngreme, especialmente, nos dias de calor, portanto apoiou todas as
manifestações já feitas. Registrou também que, naquele CCI, são desenvolvidas atividades
para formação do cidadão, sejam culturais, esportivas ou recreativas que proporcionam o
envelhecimento saudável e a defesa de direitos, com o objetivo de possibilitar à terceira
Idade, um espaço de convivência saudável, favorecendo a melhoria da qualidade de vida,
valorização da autoestima, fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e prevenção
do isolamento social. O orador relatou que tem uma tia que, desde 1976, está isolada em
sua casa, vivendo sozinha desde o falecimento do marido, com quase oitenta anos,
portanto, as atividades realizadas pelos idosos desta cidade merecem apoio. Relacionou as
atividades realizadas no CCI: ginástica, informática, alongamento, artes, yoga, teatro, dança,
terapia ocupacional, grupo de convivência e, espera, no futuro, além de professores,
disponibilizem um enfermeiro para acompanhar as atividades. Lembrou que, quando
trabalhava no Lar São Vicente de Paulo, junto com o Marcos Cáfaro, conquistaram
inúmeras estruturas para atender os idosos e conseguiram muitas coisas graças ao
pagamento de penas alternativas que a juíza local determinava a entrega ao referido lar.
Lembrou ainda que toda estrutura era para atender pessoas que não tinham famílias, pois,
os que as têm, devem ser incluídos. Relatou que nenhum idoso interno naquele lar era
abandonado, tanto que, quando do falecimento de uma senhora, ele e o Marcos Cáfaro se
revezaram no velório, até que, no dia seguinte, solicitaram ajuda de policiais militares para
realizar o sepultamento, portanto, sente muito pela sua desativação, declarando seu apoio
total a reabertura do CCI. Registrou que foram escolhidos quarenta e cinco comerciantes
para concorrer ao Prêmio DAT – Diário do Alto Tietê 2013, neste ano, realizado no
município de Arujá, sendo escolhidos, desta cidade, o Hostel, de propriedade da Sra. Ana
Lúcia de Morais Wuo no quesito novidade, o Restaurante Senzala, no quesito número de
frequentadores, e no quesito alimentação, a Padaria São Luiz, onde o orador trabalha há
trinta e três anos, declarando-se honrado com a conquista. Por fim, disse estar certo de que,
após a aprovação da Lei Específica, Salesópolis alavancará no desenvolvimento, contudo,
muitos nem sabem que o Plano Diretor está aprovado e que nele consta o Balneário do
Pinheirinho e a utilização do espelho d’água para esporte náutico, entretanto, tudo isso
depende da citada Lei Específica. A VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE leu o
banner trazido pelo Grupo da Terceira Idade, conforme segue transcrito: “Nós idosos,
merecemos respeito e exigimos que seja reaberto o CCI”. Terminada a leitura, disse que,
quando o Nobre Colega Claudinei falou da reunião em que o Promotor deixou claro que
queria acabar com Salesópolis, pensou que são onze Vereadores que, se unindo ao povo,
têm grande força para vencer. Retomando sobre o Grupo da Melhor Idade, também lembrou
que, durante os doze meses do ano, representam Salesópolis nas mais diversas atividades,
saindo de suas casas, buscando o melhor para esta cidade e que está envergonhando a
todos. Declarou saber o quanto é difícil não ter apoio, pois também realiza um trabalho que
precisa de apoio e, dirigindo-se aos presentes nesta sessão, enfatizou que poderão contar
com o apoio desta Casa de Leis, lamentando tenham que reivindicar atenção através de
banner. Enfatizou que não importa a classe social dos membros do Grupo da Melhor Idade,
mas, o trabalho que realizam, como por exemplo, a decoração natalina desta cidade, e da
Festa do Divino, com material reciclado, copiado por pessoas de outras cidades. Ressaltou
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que os Vereadores têm o dever de apoiar esse grupo, cujos membros ensinam e mostram o
melhor para todos, parabenizando-os pelo trabalho, força e coragem de lutarem unidos pelo
que querem. Disse que a Lei Nº 10.741, de primeiro de outubro de 2003, lhes garante
direitos através do Estatuto do Idoso, ressaltando que a lei é para ser cumprida, e declarou
reconhecer que os idosos estavam nesta Casa de Leis, “puxando as orelhas dos
Vereadores”, que deixaram o problema passar, pois, a situação que enfrentam é
vergonhosa. Também disse que vergonhosa é a situação da Área de Saúde, porque a
cidade está perdendo vidas, como o caso de uma moça que encontrou na Santa Casa de
Mogi das Cruzes, que perdeu seu filho prestes a dar à luz, além de outra criança citada pelo
Nobre Colega Sérgio. Ressaltou que não adianta apenas falar de falta de condições e dizer
que encaminha para atendimento em outros municípios, é necessário considerar que são
cinquenta quilômetros de distância, os quais não são percorridos em cinco minutos.
Lembrou e registrou o caso da mãe da Professora Jane Cardoso (Diretora da EMEF
Professora Sônia Maria da Fonseca) que, devido o problema de saúde, se não recebesse
os primeiros socorros na Santa Casa local, não estaria viva ainda. Considerando que sua
filha está gestante e prestes à dar a luz, declarou-se ainda mais sensibilizada diante dos
citados casos, portanto, reiterou a necessidade do município cumprir as leis em vigor, como
a de distribuição de medicamentos. Lamentou que a Secretária Municipal de Saúde tenha
desmarcado a reunião agendada, questionando se não poderia ter enviado um
representante para realizar a reunião que já foi adiada há quinze ou vinte dias,
demonstrando o quanto é necessário considerar que trata-se de seres humanos que
merecem respeito. Finalizando, disse que espera, na próxima sessão, poder comemorar a
vitória do Grupo da Melhor Idade, enfatizando que não importam as condições de vida de
cada um, portanto, parabenizou todos, esperando que o Prefeito Rafael reabra o CCI, olhe
para idoso e para tudo que está difícil na cidade, especialmente, na área de saúde, para
evitar perder mais vidas. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA disse que, nesta semana,
recebeu uma reivindicação, das mãos do Presidente do CCI, Sr. Vitor Heber Wuo, com
assinatura de todos integrantes, lendo-o na íntegra, conforme segue transcrito: “Assunto –
Relatório das Ações do CCI. Venho por meio desta, recorrer, como última instância, junto a
esta Casa de Leis, que através dos meio que lhe compete, solicite junto ao órgão público,
que sejam prestados os esclarecimentos e justificativas para o não funcionamento das
atividades do CCI. Estes esclarecimentos se fazem necessários, uma vez que o custo da
manutenção do CCI não é alto, porque há verba federa l para manutenção do mesmo e a
Prefeitura arcava somente com a mão de obra. O não funcionamento do CCI vai de
encontro ao Estatuto do Idoso.” Neste momento, o orador disse que encaminhou esta
reivindicação, através de ofício, ao Sr. Prefeito Municipal, e iniciou lendo o que dispõe
o Artigo 3º, do Estado do Idoso, conforme segue transcrito: “É obrigação da família, da
comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade,
a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao
lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar
e comunitária.Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: I – atendimento
preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de
serviços à população” Neste momento, o orador disse que já fazem quase oito meses que
este atendimento deixou de ser prioritário e, prosseguiu com a leitura: “II – preferência na
formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas; III – destinação
privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção ao
idoso”Novamente parou a leitura e, dirigindo-se aos idosos, disse que eles têm prioridade no
papel e não o que interessa que é prioridade real, porque fazer e executar é obrigação do
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Poder Executivo e, prosseguiu com a leitura: “IV – viabilização de form as alternativas de
participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações; V – priorização do
atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto
dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria
sobrevivência; VI – capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e
gerontologia e na prestação de serviços aos idosos; VII – estabelecimento de mecanismos
que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos
biopsicossociais de envelhecimento; VIII – garantia de acesso à rede de serviços de saúde
e de assistência social local; IX – prioridade no recebimento da restituição do Imposto de
Renda.” Prosseguindo, o orador disse que concluiu seu ofício com os seguintes dizeres:
“Diante do exposto e evitando repetir as justificativas já expostas no citado
ofício (encaminhado pelos Idosos), entretanto reiterando que Vossa Excelência, na gestão
anterior, iniciou ações de apoio e valorização dos Idosos, culminando com a construção,
estruturação e funcionamento do CCI, vimos solicitar os esclarecimentos e justificativas para
sua desativação e todas as informações possíveis relativas ao planejamento para a
reativação. Certos de obtermos o retorno com a urgência que o caso requer, despedimonos, reiterando nossos protestos de consideração e respeito.” Dirigindo-se ao Grupo da
Melhor Idade, disse que fez tal encaminhamento atendendo reivindicação deles, pois são
merecedores de todo empreendimento voltado ao idoso e sem medir esforços. Informou que
seu ofício seria entregue ao Sr. Prefeito Municipal, no dia seguinte a esta sessão, para que
tome as medidas para reativação do CCI. Por fim, solicitou ao Grupo que, caso o Prefeito
Rafael agende reunião com todos integrantes, que participem para ouvirem as notícias da
reabertura do CCI e funcionamento de todos os equipamentos necessários. O VER. EDNEY
CAMPOS DOS SANTOS reportando-se aos serviços de telefonia móvel da VIVO, disse que
foi feito um trabalho conjunto dos Vereadores desta Casa de Leis e a soma dos esforços
favoreceu a vinda de um representante da citada operadora nesta cidade, na última quintafeira. Acrescentou que, quando o acompanharam em diversos bairros, ele realizou diversos
levantamentos relativos à qualidade do sinal e, pelo visto, já surtiu efeito no dia seguinte,
quando diversos usuários comunicaram a retomada do sinal, suspenso há mais de dois
meses. Enfatizou que isto demonstra a importância da união dos Vereadores em prol da
população, esperando que este exemplo de união, e não de trabalho individual, sirva para a
solução de outras situações. Comentou que, há alguns meses, ele com os demais Pares do
PR – Partido da República (Vers. Claudinei e Paulo Roberto) solicitaram ao Prefeito Rafael
a regulamentação do estacionamento e trânsito de veículos pesados na Rua Sebastião
Nepomuceno da Silva, Bairro Totozinho Cardoso e, nesta tarde, foi informado que a placas
para regulamentação foram providenciadas. Agradeceu o empenho do Sr. Renato –
responsável pelo trânsito da cidade, pela solução desse problema que vem sendo solicitado,
há muito, pelos moradores do bairro. Comentou ainda que o local é próximo à quadra de
esportes do bairro e ponto de embarque e desembarque de transporte escolar. Declarou
seu apoio ao documento elaborado pelo Nobre Colega Paulo Arouca, enfatizando
reconhecer que a solicitação é legítima, tanto que diversos Vereadores já interviram para
solução do problema, esperando que, em breve, o município dispense tratamento digno que
todos merecem, pela contribuição que prestaram e prestam para o desenvolvimento desta
cidade. Por fim, reportou-se ao AEE - Atendimento Educacional Especializado, dizendo que,
desde a gestão anterior, é realizado processo seletivo para os professores e, nesta gestão,
também foi realizado o mesmo processo, mas, para o próximo ano, isto será impossível,
motivo pelo qual já está programado o devido concurso público, que solucionará
definitivamente tal pendência. Informou que as inscrições foram abertas no dia dez do mês
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passado e serão encerradas no dia vinte deste mês, na Secretaria Municipal de Educação.
Considerou que tal medida foi um avanço em relação às medidas anteriores, pois, além de
definir os profissionais para as vagas, haverá também cadastro reserva no caso de
impossibilidade de assunção, portanto, mais uma ação para atender as necessidades da
população. Por fim, disse esperar sempre usar a tribuna para dar informações que
beneficiam a todos. Passando a presidência ao vice-Presidente, Ver. Cristian Luiz
Candelária, o VER. FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA também declarou seu
apoio à todas as manifestações em favor do CCI, acrescentando que, se o Nobre Colega
Paulo Arouca não tivesse elaborado o ofício lido, ele mesmo o elaboraria, com apoio dos
demais. Disse aos usuários do CCI que, diariamente, sua Tia e Madrinha Tininha, uma das
frequentadoras, lhe cobra tal reabertura e que também já conversou com o Sr. Prefeito
Municipal, o que comprova que todos os Vereadores são favoráveis à sua reabertura, mas
não depende deles. Comentou que foi convidado a participar do Evento Prêmio
Empreendedor de Sucesso, realizado pelo SEBRAE em parceria com o Diário do Alto Tietê
e Jornal Mogi News, sendo quarenta e cinco premiados, sendo cinco de cada município.
Informou que, no ramo de hortaliças, foi premiada a Sra. Eliana Tomita, Sr. Willy - da
Canabela Indústria e Comércio de Cachaça, Leonardo Antonio e Letícia Lisboa Moniz – da
Padaria e Confeitaria São Luiz, Ana Lucia Moraes Wuo – do Salesópolis Hostel, e Antonio
Camilo Júnior – do Restaurante Senzala. Declarou desconhecer o critério da escolha, mas,
independente dos premiados deste ano, acredita que, no próximo ano, outros poderão ser
premiados, considerando a homenagem justa porque são empreendedores que trabalham e
geram emprego neste município. Também informou que foi publicado no Jornal O Diário de
Mogi, desta semana, que o Deputado Estadual Dr. Gondim agendou uma reunião com o
Secretário Estadual de Meio Ambiente, Sr. Bruno Covas, para o dia seguinte a esta sessão.
Enfatizou que todos os deputados, independente de partido, que estiverem ajudando este
município, devem contar com o apoio e presença dos Vereadores desta Casa de Leis,
portanto, conclamou a presença de todos para a citada reunião. Enfatizou que os
Vereadores estão “batendo em todas as portas”, acreditando que, alguma hora, uma delas
abrirá e solucionará o problema deste município. Informou também que, nesta data,
começou a vigorar os novos horários de ônibus da Empresa Júlio Simões e, embora
reconheça que não contentará a todos, registrou que, desde o início do ano, os Vereadores
vêm cobrando medidas da referida empresa e estiveram, várias vezes, em reunião na
EMTU, conquistando o aumento de 41 para 49 partidas no sentido Salesópolis-Mogi das
Cruzes e, no sentido inverso, aumentou de 42 para 50 partidas. Frisou que não resolverá o
problema de todos, mas, minimizará o problema dos usuários do transporte coletivo que
bem conhece, pois, até o ano passado, viajava diariamente. Concluiu dizendo que, caso não
seja suficiente, novas cobranças serão feitas para garantir melhoria do transporte à
população, seja para trabalho, estudo, em busca de médico ou mesmo para lazer. Ainda
sobre transporte, comunicou que oficiou à ARTESP - Agência de Transporte do Estado de
São Paulo, solicitando ampliação dos horários do transporte coletivo com destino a
Caraguatatuba. Disse que todos podem constatar a grande quantidade de pessoas vindas
de Mogi das Cruzes e outras cidades, com destino ao Litoral Norte, que fica em frente o
prédio da antiga Rodoviária Municipal, cuja promessa de reabertura já foi feita pelo Prefeito
Rafael. Disse que, por orientação da Diretora Geral da ARTESP – Sra. Karla Bertocco
Trindade, enviou também um outro ofício solicitando uma linha de ônibus partindo do
município de Mogi das Cruzes, com destino a Caraguatatuba, passando por Salesópolis e
Biritiba Mirim, esperando ser atendido. Quanto às trinta e quatro crianças e adolescentes
que moram na divisa deste município com o de Paraibuna, alunos das Escolas Estaduais
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Professora Rosa Maria de Souza e Professora Olga Chakur Farah, atualmente enfrentando
dificuldades com o transporte coletivo, informou que, por ser mais fácil virem para esta
cidade do que para Paraibuna, juntamente com o Nobre Colega Mário, fizeram os
levantamentos necessários e contataram a Diretoria Regional de Taubaté, à qual está
subordinado aquele município vizinho. Acrescentou que aquela Diretora Regional se
prontificou a solucionar o problema, viabilizando um prazo para atender os alunos que antes
eram atendidos pela Prefeitura Municipal de Paraibuna, muito embora estudassem em
Salesópolis, contudo, após a desistência daquele município, estão todos sem estudar por
falta de transporte. Por fim, disse que os Vereadores têm obrigação de lutar por estas
crianças, tal qual o fazem com relação aos doentes e aos idosos, garantindo bem estar à
população, em todos os sentidos, quer seja cidade limpa, sem buraco, asfaltada, com
esporte, lazer e, principalmente, com uma Santa Casa que possa garantir saúde básica e
atendimento a todos. Retomando a presidência e não havendo mais oradores inscritos,
o SR. PRESIDENTE solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura do Ofício Nº 69
do Fundo Social de Solidariedade, protocolado na tarde desta data, divulgando o valor de
sete mil trezentos e nove reais e dez centavos, arrecadado na Ação Entre Amigos, realizada
no dia anterior a esta sessão. Terminada a leitura e nada mais havendo a tratar, o SR.
PRESIDENTE a gradeceu 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 16 de Setembro de 2013.
PRESIDENTE
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