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ATA DA 32ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 03 de Novembro de 2014 - 2º Período da 16ª Legislatura. Aos
três dias do mês de Novembro do ano dois mil e quatorze, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Trigésima Segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de
Salesópolis sob a presidência do Vereador Francisco Marcelo de Moraes Corrêa e
secretariada pelos Edis Edney Campos dos Santos – 1º Secretário e Paulo Arouca Sobreira
– 2º Secretário. Às dezenove horas, horário regimental, o Sr. 2º Secretário procedeu a
verificação da presença, constatando-se a presença unânime dos membros desta Casa.
Havendo número legal, o SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão e solicitou ao Sr. 1º
Secretário que procedesse a leitura da ata da sessão anterior. Neste momento, o Ver.
Cristian Luiz Candelária requereu a dispensa da sua leitura, requerimento este que foi
submetido ao plenário, foi aprovado por unanimidade, ou seja, onze votos. Aprovada a
dispensa da leitura, foi então a ata submetida à discussão e votação, sendo a mesma
aprovada por unanimidade, 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: OFÍCIO Nº 593/14 GP do Poder
Executivo, em resposta a Requerimento Nº 63/14 do Ver. Benedito Lélis Renó, com
manifestações da Presidente do Conselho de Alimentação Escolar, ressaltando que os
procedimentos relativos à merenda escolar transcorrem na mais perfeita normalidade sem
nenhuma irregularidade, e que o cardápio oferecido aos alunos possui boa aceitabilidade
conforme atestam as representantes do CAE em documento anexo – desp.: Arquive-se,
Plenário ciente; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nº 095 – Enviar
cópia das folhas de pagamento de pessoal, dos últimos seis meses, para verificação e
análise, do Ver. Mário Barbosa Pinto; 096 – Informar o motivo de ainda não ter adquirido a
motocicleta ou outro tipo de veículo aos fiscais da Municipalidade, se já providenciou a
compra, enviar cópia e, caso ainda não a tenha providenciado, informar a data prevista para
tal aquisição, do Ver. Cristian Luiz Candelária; 097 – Responder questões diversas e enviar
cópias de documentos relativos ao Mandado de Segurança Judicial que determina à
Prefeitura Municipal garantir o direito à Professora Walquiria Aparecida Faria Caminhoto
Pedroti de assumir a vaga de Vice-Diretora do Centro Municipal de Convivência Infantil
Dona Teresa Feital; 098 – Responder questões diversas e enviar cópias de documentos
relativos à publicação no Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Salesópolis,
sobre a devolução ao Ministério do Turismo, no valor de R$ 363.533,41 relativo à
Pavimentação da Estrada da Petrobrás – exercício de 2007, ambos do Ver. Benedito Lélis
Renó; e 099/14 – Informar se existe algum Projeto de Lei prestes a ser encaminhado para
análise e deliberação deste Poder Legislativo, acerca da regularização da zoonose neste
município e, em caso positivo, informar o que falta para o encaminhamento, do Ver. Mário
Barbosa Pinto – desps: Aprovados, Encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito
Municipal Nºs: 164 – Determinar ao Setor de Obras e Planejamento, imediata providência
no sentido de realizar o devido nivelamento, colocação de materiais em pontos que houver
a necessidade, realizar a desobstrução de coletores de águas pluviais, entre outros
serviços, objetivando minimizar os problemas de tráfego na “Estrada do Joaquinzão"; 165 –
Determinar ao Setor de Obras e Planejamento, imediata providência no sentido de realizar
o devido nivelamento, colocação de materiais em pontos que houver a necessidade, realizar
a desobstrução de coletores de águas pluviais, entre outros serviços, objetivando minimizar
os problemas de tráfego na Estrada da Petrobrás, ambas do Ver. Edney Campos dos
Santos; 167 – Enviar Projeto de Lei dispondo sobre a alteração da denominação da
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Travessa São Sebastião, Bairro Fartura, para Rua Benedito Miranda, pelas justificativas
anexas de seu genro José Antonio Antunes de Morais, do Ver. Sérgio dos Santos; 168 –
Interceder junto à empresa de transporte responsável pelo trajeto SalesópolisCaraguatatuba e vice-versa ou, se necessário, junto à EMTU, objetivando a ampliação de
horários na linha, sendo no sentido Salesópolis-Caraguatatuba – entre 10 e 16 horas e, no
sentido inverso, um entre 09 e 12 horas e outro às 18 horas; 169 – Interceder junto à EMTU,
Empresa de Transportes Júlio Simões ou encontre outra alternativa para atender os
moradores dos Bairros Pedra Rajada, Nhá Luz, Chá e Varjão, acessados pela Estrada das
Pitas, com a implantação de linha diária de transporte coletivo, nos horários das 07:00,
13:00 e 18:00 horas, ida e volta, conforme abaixo assinado anexo a este; 171 – Interceder
junto ao setor competente, solicitando urgência na oficialização da parceria com o morador
que cedeu parte de seu terreno para implantação de linhas de tubo no Km 01 da Estrada da
Usina; 172 - Interceder junto a Empresa VIVO Telefonia, objetivando a instalação de
telefone público no Km 2,5 da Estrada Salesópolis-Santa Branca, próximo ao ponto
comercial do Sr. Ivam – Nº 16328 e Igreja de Nossa Senhora Aparecida, bem como seja
instalada antena de telefonia celular para atender aquela localidade, todas do Ver.
Claudinei José de Oliveira; 175 – Providenciar a aquisição e disponibilização de um veículo
oficial à Autoridade de Trânsito do Município, do Ver. Cristian Luiz Candelária; 176 –
Determinar o cumprimento da Lei Complementar Nº 004/12 que instituiu o Código de
Posturas do Município, nas feiras de “Quinta de Mês”, bem como sejam distribuídas cópias
da referida lei a todos os feirantes, alertando-os sobre os atos lesivos à limpeza pública e
suas consequências, no período da manhã e, especialmente, no final do dia, antes de irem
embora, do Ver. Mário Barbosa Pinto; 166 – Solicitando a Empresa VIVO Telefonia, a troca
do aparelho telefônico público, identificado pelo número (11) 4696-4054, por outro novo,
localizado no Bairro dos Pintos, bem como que referida empresa adote todas as demais
medidas para resolver o problema enfrentado pela população quando necessita da referida
linha, também do Ver. Edney Campos dos Santos; 170 – Solicitando aos Chefes dos
Poderes Legislativo e Executivo de Salesópolis e Biritiba Mirim, com apoio dos demais
municípios do Alto Tietê, encaminhem um veemente documento, reivindicando,
imediatamente, aos órgãos competentes do Governo Federal e Estadual, as Casas
Legislativas Estadual e Federal, solicitando-lhes urgentes medidas jurídicas, justas e
exemplares, favorecendo a população de Salesópolis e Biritiba Mirim, cidades detentoras de
reservas hídricas com mananciais produtores de água potável, premiando e incentivando-os
enquanto preservacionistas do meio ambiente, com tarifas e reajustes menores aos
aplicados aos demais consumidores, enfim, reivindicando a revisão e diminuição do
anunciado reajuste abusivo da tarifa de energia elétrica apresentada pela ANEEL, do Ver.
Claudinei José de Oliveira; e 173/14 – Solicitando a EMTU – Empresa Metropolitana de
Transportes Urbanos, a implantação de um ponto de parada de ônibus no Km 91,8 da
Rodovia SP-88, Bairro da Grama deste município, em frente a Estrada de Servidão
Warigoda, do Ver. Mário Barbosa Pinto – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente;
MOÇÃO Nº 007/14 – DE CONGRATULAÇÕES aos Ilustríssimos Senhores membros da
Executiva do Partido dos Trabalhadores de Salesópolis pela militância árdua que levou à
reeleição da Presidenta Dilma Roussef, Ver. Benedito Lélis Renó – desp.: Aprovada,
encaminhe-se; PARECER CFO Nº 021/14 referente ao Balancete Financeiro da Prefeitura
Municipal de Salesópolis, relativo ao mês de Agosto/2014 – desp.: Aguarde-se o Parecer do
Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para então emitir o parecer final e
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conclusivo; OFÍCIO Nº 302/2014, da Caixa Econômica Federal, notificando o crédito de
recursos financeiros sob bloqueio em Outubro/2014, no valor de R$ 81.135,54 referente ao
Programa Turismo no Brasil, que tem por objetivo a revitalização do Parque da Nascente
do Tietê; e CONVITE da Câmara Municipal de Taubaté, para a Solenidade em homenagem
e outorga de título de Cidadania Taubateana ao Sr. Luiz Francisco de Assis Salgado, dia
seis de novembro, às vinte horas, no Senac Taubaté – desps: Arquive-se, Plenário ciente.
Terminada a leitura, o Sr. Presidente concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O
VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA reportou-se às Indicações Nºs 164 e 165 do Nobre
Colega Edney, questionando sobre a atuação do Setor de Planejamento Municipal, pois
entende que nada planeja. Citou como exemplo, os serviços que vem sendo realizados nas
estradas rurais, lembrando que ele próprio solicitou, em tribuna, a conclusão dos serviços
na Estrada do Bracaiá que, à exemplo das demais estradas rurais, foi feito pela metade.
Relatou também o caso da Estrada do Arrepiado, cuja máquina que realizava o serviço,
antes da sua conclusão, foi deslocada para o Bairro da Pedra Rajada. Diante de tais fatos,
disse não ver ação do Setor de Planejamento, coadunando com as manifestações feitas na
Audiência Pública sobre o fechamento das escolas rurais, quando todos os pais reclamaram
as más condições das estradas rurais e concluiu dizendo que, se existe tal setor, quer ser
apresentado a ele. Prosseguindo, o orador justificou seu Requerimento Nº 96, lembrando
que também já protocolou Indicação em 2013, solicitando a aquisição de veículo ou
motocicleta aos fiscais da Municipalidade e, na oportunidade, lhe foi respondido que a
compra estava sendo providenciada, mas, passado um ano e embora a grande extensão de
estradas rurais, referido veículo ainda não foi adquirido. Questionou se é tão difícil tal
aquisição para que os fiscais possam desempenhar os serviços, inclusive os solicitados
pelos Vereadores, considerando um total desleixo para com os munícipes e aos próprios
fiscais. Acrescentou que não aceitará alegação de falta de recursos, diante da realização de
dois leilões de veículos usados, cujo recurso levantado deve ser suficiente para aquisição
de outros quarenta veículos. Concluiu declarando que tal demora faz entender que o Chefe
do Poder Executivo quer obstruir o serviço dos fiscais, não lhes fornecendo recursos para
atuar, motivo de sua indignação. Ato contínuo, justificou sua Indicação Nº 175, informando a
existência de uma Portaria, datada de fevereiro/2013, nomeando o Sr. Renato como
autoridade de trânsito neste município, além da existência de Lei Municipal Nº 1366/03,
dispondo sobre competência de trânsito e rodoviário municipal. Reiterou que o recurso
levantado nos já mencionados leilões deve ser suficiente para atender sua proposição e,
muito embora o Sr. Renato esteja realizando seu serviço com equipamentos próprios, sem
ônus para o município, há outros funcionários que dispõem de equipamentos da
municipalidade e não querem realizar o serviço, portanto, espera que a própria
Municipalidade adquira o veículo para referido funcionário. Por fim, registrou que o Sr.
Renato conseguiu, junto à Secretaria de Trânsito de Mogi das Cruzes, a doação de tintas
para pintar as faixas de pedestres desta cidade, ressaltando que este é mais um motivo
pelo qual ele merece elogios e honras da parte do orador. O VER. MÁRIO BARBOSA
PINTO justificou oralmente seu Requerimento Nº 95, esclarecendo que o apresentou porque
pretende analisar o material para depois deliberar (enquanto Secretário da Comissão de
Finanças e Orçamento) sobre os gastos do município. Quanto ao seu Requerimento Nº 99,
disse que a lei existente sobre zoonose é arcaica e, após reunião com os Nobres Pares e
pessoal desta cidade que cuida dos animais errantes, concluiu pela necessidade de nova e
atualizada legislação para regularizar a zoonose, fato que também possibilitará a liberação
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de recursos estaduais a serem investidos neste setor. Em seguida, justificou sua Indicação
Nº 176, esclarecendo que sua proposta é para que os próprios feirantes limpem a sujeira
que produzem, evitando que, nos períodos de chuva, a sujeira seja arrastada para os rios.
Por fim, reportou-se ao Requerimento Nº 98, do Nobre Colega Benedito Lélis, lamentando o
fato da devolução de recursos financeiros e dizendo que também aguardará a resposta,
porque Salesópolis depende de recurso federal e estadual para todo tipo de serviço, então
quer saber por que não foi utilizado o recurso nos anos seguintes a 2007. O VER.
CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA disse que tem visitado os bairros rurais, levantado as
necessidades dos seus moradores e, em seguida, apresentado as proposições nesta Casa
de Leis, citando a Indicação Nº 169, em que solicita a implantação de linha diária de
transporte coletivo para atender referidos bairros, cujos pontos de parada ficarão na própria
estrada principal de asfalto, portanto, bastará força política desta Casa de Leis, do Poder
Executivo e dos Deputados representantes da cidade para o atendimento desta demanda.
Em seguida, justificou oralmente sua Indicação Nº 172, enfatizando que esta e a anterior
não requerem investimentos públicos, mas, das empresas concessionárias dos serviços,
reiterando que cabe às Autoridades Públicas se empenharem junto à referidas empresas.
Também justificou sua Indicação Nº 168, lembrando que as pessoas não viajam a
Caraguatatuba somente a lazer, mas, também para trabalhar, portanto, é necessário
adequar os horários de transporte para atender estes clientes de Salesópolis e não apenas
os de São Paulo. Com relação à sua Indicação Nº 170, disse que Salesópolis já vem sendo
penalizada por vários fatores e devido ao crescimento desordenado, portanto, não pode ser
penalizada novamente com reajustes na tarifa de energia. Disse que o jornal O Diário de
Mogi publicou matéria sobre o assunto, deixando claro que o reajuste deve-se ao período
de estiagem. O orador concluiu enfatizando que Salesópolis não tem culpa pela estiagem e
não pode ser mais uma vez prejudicada, porém, para evitar mais prejuízos será necessária
a união dos municípios do Alto Tietê em prol das cidades detentoras de reserva hídricas,
produtoras de água e preservadoras do meio ambiente. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS
justificou oralmente sua Indicação Nº 167, dizendo que o Sr. Benedito Miranda foi o primeiro
morador da rua e merece tal homenagem. Em seguida, declarou seu apoio ao
Requerimento Nº 96 do Nobre Colega Cristian, concordando com o autor de que o recurso
levantado nos leilões é suficiente para adquirir o veículo necessário aos serviços dos fiscais
municipais. Também declarou seu apoio à Indicação Nº 175 do mesmo autor, porque
segundo a legislação, o Sr. Renato não pode utilizar seu veículo particular com adesivo da
Prefeitura Municipal e sirene, apesar de concordar que ele é trabalhador, faz uso de enxada
e realiza pintura nas travessias de pedestres, mas, em sua opinião, não tem competência
para assumir o trânsito desta cidade, motivo pelo qual já solicitou ao Sr. Prefeito Municipal,
a criação de uma Secretaria de Trânsito com pessoal competente. Citou como exemplo as
placas de trânsito que foram colocadas na cidade, gerando multas e reclamações e, por
último, gerou até mesmo sua interferência e do Vice-Prefeito Vanderlon para a retirada de
placas, além da questionada alteração de via de mão na Rua Alferes José Luiz de Carvalho,
entre outras, reafirmando a necessidade de pessoa competente. Reiterou que não basta ser
trabalhador para ser autoridade de trânsito, é necessário cadência e inteligência para
resolver os problemas do trânsito. Citou ainda como exemplo de problema ainda não
resolvido, o movimento em frente ao “Supermercado do Português” e a quantidade de
placas proibindo o estacionamento na Rua XV de Novembro. Falou que o Sr. Renato pode
continuar fazendo lombada e pintando guias, mas, conforme consulta que já fez à Polícia
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Militar, está certo de que ele não pode utilizar sua moto pessoal com sirene e demais
apetrechos restritos à frota pública. Lembrou que a população tem reclamado a situação
caótica do trânsito desta cidade, e ressaltou ainda que um Diretor de Obras, sai muito caro
pelo salário que recebe para pintar guias e fazer lombadas. Em aparte, o Ver. Cristian Luiz
Candelária sugeriu ao Nobre Colega que use seu poder de Vereador para cobrar do
Secretário Municipal de Esportes que limpe ou mande limpar a piscina, porque o Sr. Renato
desempenha um bom serviço, enfatizando, porém, não ter credencial para defende-lo.
Retomando, o orador disse que não estava se referindo à Área de Esportes, situação que
mencionaria na fase da Explicação Pessoal, e reiterou a necessidade de uma pessoa
competente para assumir o trânsito da cidade. Prosseguindo, reportou-se ao Requerimento
Nº 98, de autoria do Nobre Colega Benedito Lélis, lembrando que o Prefeito Municipal do
exercício de 2007 (Engº. Benedito Rafael da Silva) conseguiu recurso para asfaltar a
Estrada da Petrobrás, mas, seu sucessor (Prefeito Antonio Adilson de Moraes) não quis dar
continuidade ao trabalho e, desta forma, a verba foi perdida e a estrada continua
esburacada, prejudicando a população. Também declarou seu apoio à Indicação Nº 168 do
Nobre Colega Claudinei, concordando com a necessidade de adequar os horários para
atender aqueles que viajam ao litoral a trabalho. Com relação ao reajuste na tarifa de
energia elétrica, matéria da Indicação Nº 170 do mesmo autor, disse que isso já era previsto
após as eleições, citando que, antes, houve redução da mesma tarifa, e alertou que
aumentarão outras tarifas, assim como a inflação após a reeleição da Presidente Dilma,
enfatizando que cada um tem o governo que merece. Por fim, ressaltou que todos devem se
unir na luta pela redução do reajuste de energia elétrica, ao menos dentro do índice de
inflação, porque os vinte por cento proposto é muito alto. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ
iniciou reportando-se ao Ofício Nº 593 do Poder Executivo, esclarecendo que a data da
manifestação da Presidente do CAE – Conselho de Alimentação Escolar, Sra. Ruth Wuo,
anexa ao ofício, é de oito de outubro do corrente, enquanto a luta para melhoria da merenda
escolar se arrasta desde 2013, quando foi adquirida grande quantidade de suco, com curto
prazo de validade, demonstrando má utilização do recurso público, ocasião em que, por
considerar inadequada a compra, conseguiu cancelar parte dessa. Acrescentou ainda que
sempre luta pela alimentação adequada nas escolas, atendendo reclamo dos pais de que
todos os dias era servido macarrão a seus filhos. Enfatizou que o Sr. Prefeito não precisava
ter justificado através daquele ofício porque ele (o orador) está acompanhando o caso,
tanto que o discutiu em reunião com o Secretário Municipal de Educação e Cultura.
Acrescentou que há muito por melhorar na merenda escolar, mas, ressaltou que a melhora
ocorreu devido ao trabalho que ele realizou. Ato contínuo, cumprimentou o Nobre Colega
Mário por cobrar, através do Requerimento Nº 95, o envio do balancete que, antes, eram
encaminhados mensalmente para análise desta Casa de Leis. Solicitou à CFO – Comissão
de Finanças e Orçamento que acompanhe esta questão, pois, embora saiba que a
informação está disponível no Portal de Transparência, também quer analisar os
documentos. Em seguida, apoiou o Requerimento Nº 99 do mesmo autor e comentou que,
nesta data, esteve em Paraibuna e observou que não há nenhum cachorro pelas ruas,
notando na Secretaria de Agricultura um cartaz com vários cachorros e a frase “Amigo não
se compra, adota”. Enfatizou que as pessoas devem ter sensibilidade com a natureza e a
vida animal, mas, cada um deve ficar no seu lugar, evitando problemas, acreditando que
não pode ter animal em grande quantidade na praça local, a fim de evitar problemas de
saúde, mas, é esta a realidade atual de Salesópolis. Também referiu-se à Indicação Nº 176,

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 32ª Sessão Ordinária, realizada em 03 de Novembro de 2014

FL. 6

do mesmo autor, sugerindo que, caso os feirantes não possam fazer a limpeza, seja taxado
o valor correspondente para cobrir os custos desse serviço. Prosseguindo, o orador
justificou oralmente seu Requerimento Nº 98, dizendo que saem e entram incompetentes na
Administração Municipal, haja vista que, nesta data mesmo, há proposição requerendo
melhorias na Estrada da Petrobrás, problema que perdura há anos, enquanto o dinheiro
estava parado em conta bancária da Municipalidade. Disse que tudo nesta vida tem jeito e,
quando há problema, quem quer consertar o faz, contudo, Salesópolis terá que devolver o
recurso destinado para resolver o problema da mesma estrada. Acrescentou que, não
bastasse tal caso, nesta mesma data, a Caixa Econômica Federal encaminhou o Ofício Nº
302, notificando um recurso de oitenta e um mil reais sob bloqueio, referente a obra no
Parque da Nascente do Rio Tietê. Diante de tais fatos, lembrou que Salesópolis tem
tradição em trazer engenheiros e técnicos de fora, com idéias monstruosas, que nada têm a
ver com a realidade local, demonstrando tratar-se de Prefeitos que não pensam na
população, nem na sua saúde ou no transporte e, por motivos políticos, não dão sequência
aos planos dos antecessores, refletindo que “fizeram a mesma escola” que os ensinou a
pensar que “se é do outro, vamos prejudicar”. Também justificou oralmente seu
Requerimento Nº 97, esclarecendo que a Professora Walquiria conseguiu, através de
Mandato de Segurança, o direito de assumir o cargo de Vice-Diretora da Creche Municipal,
o qual não pode assumir por irregularidade da Secretaria Municipal de Educação. Lamentou
por tratar-se de uma professora competente e cheia de méritos e que, por perseguição
política, o município será prejudicado, inclusive com multas. Por fim, declarou que não tem
simpatia nenhuma pelo Sr. Prefeito e seus atos, mas espera que faça uma administração
séria, enfatizando que ele (o orador) sempre fala de assuntos importantes. O VER. PAULO
AROUCA SOBREIRA iniciou reportando-se à Indicação Nº 170, do Nobre Colega Claudinei,
declarando-se indignado com o reajuste na tarifa de energia elétrica, porque Salesópolis
sempre fornece e nunca recebe, ou seja, não é recompensada. Disse que cansou de ver as
pessoas virem comemorar o Dia da Água ou publicarem matéria sobre o assunto, mas,
nunca e ninguém veio a Salesópolis, se propondo a pagar pela água, o que resta somente
aos moradores desta cidade. Lembrou que as renovações contratuais (com a Sabesp) foram
automáticas e, embora o último contrato tenha vencido há seis anos, o modelo usado de
trinta anos atrás não conta com cláusula dispondo sobre multa por contrato vencido. Por
fim, sugeriu que todos os Nobres Pares façam frente junto aos seus Deputados,
demonstrando o descontentamento para com tal situação. O VER. EDNEY CAMPOS DOS
SANTOS iniciou esclarecendo que seus trabalhos são todos resultantes da pauta de uma
reunião, realizada com a comunidade do Bairro dos Pintos, no dia dezoito de outubro. Em
seguida, justificou oralmente sua Indicação Nº 166, esclarecendo que há apenas um
telefone público para atender o bairro, mas, constantemente, precisa de manutenção e
troca, entretanto, a troca é sempre feita por outro aparelho usado. Também justificou suas
Indicações Nº 164 e 165, lembrando que, tal como já foi relatado, a maioria das
reclamações apresentadas na Audiência Pública sobre Educação foram relativas às más
condições das estradas rurais. O orador lembrou que a Estrada da Petrobrás é antiga e por
ela é escoada grande parte da produção da madeira local, contudo, seu problema perdura
há vinte anos, quando sua manutenção, de responsabilidade da Empresa Petrobrás, foi
assumida pelo então Prefeito Municipal. Disse que é responsabilidade do Poder Executivo
manter as estradas municipais, entretanto, os primeiros a serem cobrados são os
Vereadores, representantes do povo, e a estes cabe buscar condições de melhoria.
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Lembrou que todos elegeram, recentemente, os Deputaods Federais e Estaduais,
Senadores, Governador e Presidente, portanto, devem buscar recursos junto a eles para
atender as necessidades da população de Salesópolis. Finalizando, comentou que, na
Audiência Pública sobre a desativação das escolas rurais, ficou mais claro ainda o
problema relativo às estradas rurais, motivo pelo qual, logo após, protocolou um ofício junto
ao Deputado Estadual André do Prado, solicitando sua intercessão junto ao Governador do
Estado, para liberar recursos do Programa Melhor Caminho, a fim de resolver os problemas
e ajudar a população que depende, diariamente, dessa estrada. Não havendo mais
oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE comunicou que, a Comissão de Finanças e
Orçamentos desta Casa de Leis, em atendimento as disposições legais, agendou, para o
próximo dia dezoito de Novembro, às dez horas, neste Plenário, a Audiência Pública para
discussão do PROJETO DE LEI Nº 016/14 (Estima a receita e Fixa a Despesa do Município
de Salesópolis, para o exercício de 2015), de autoria do Poder Executivo, razão pela qual
sua votação, prevista para esta sessão, foi adiada e, após a mencionada Audiência Pública,
será anunciada a nova data. Em seguida, passou a EXPLICAÇÃO PESSOAL e,
conforme livro de inscrição, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER.
CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA iniciou dizendo que, na condição de Policial Militar, foi
eleito com a promessa de lutar pela melhoria na segurança pública deste município, pois,
era uma das reivindicações que mais ouvia na época de campanha, juntamente com as
questões de saúde e de educação. Acrescentou que, naquela oportunidade, sempre deixou
claro que somente seria possível diminuir o tráfico de entorpecente nesta cidade, se todas
as cabeças políticas olhassem para o mesmo lado, que é o bem estar do município.
Parabenizou o Nobre Colega que solicitou das forças de segurança, uma reunião conjunta
para debater assuntos relativos à segurança pública. Lembrou que referidas reuniões foram
realizadas, inclusive com o Comandante da Polícia Militar, para trazer de volta a
tranquilidade na praça central e combater o tráfico de entorpecente na porta das escolas,
bem como para solicitar à Polícia Civil e Militar nova força-tarefa. O orador disse que
referida medida foi adotada e diversas pessoas foram presas, tanto que vários Vereadores
parabenizaram a Polícia Civil e Militar, pela apreensão de entorpecentes e recolhimento de
menores à Fundação Casa, dentre outras ocorrências. Lembrou, contudo, que a Polícia
local já foi alvo de críticas em tribuna nesta Casa de Leis, mas também de elogios, e
mencionou que, dentre as atribuições legais da Polícia Militar, envolve socorro à
parturiente e troca de tiro com bandido, mas também envolve ação para corrigir atos
irregulares, cumprindo a legislação. Como exemplo, citou o caso de um Major da Polícia
Militar que prendeu seu próprio filho por tráfico de entorpecente, pois, do contrário,
responderia por prevaricação e, naquela corporação, o funcionário perderia o cargo e seria
dispensado por justa causa. Diante do exposto, repudiou a atitude do Vice-Prefeito – Sr.
Vanderlon Oliveira Gomes, perante a Polícia Militar, relatando que um Policial estava
autuando seis carros estacionados em frente a placa “Proibido Estacionar”, localizada na
Rua Pedro Rodrigues de Camargo, quando ele pegou uma escada e determinou a um
funcionário do Consórcio Três Rios que a retirasse na frente do Policial, desmerecendo-o.
O orador lamentou que este Vice-Prefeito venha colocando “o bico dele no meio de tudo”,
embora não responda por nada, portanto, sugeriu ao Sr. Prefeito Municipal que o designe
para o cargo de Secretário de Trânsito, se é que ele conhece tanto do Código de Trânsito
Brasileiro. Disse que não entraria no mérito de quem foi autuado e se a placa estava
irregular naquele local, mas, ressaltou que a mesma Polícia Militar que é cobrada, no
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cumprimento da sua obrigação profissional é desmerecida. Lembrou que, no Estado de São
Paulo, todo dia morre um Policial Militar porque tem uma organização denominada de PCC
(Primeiro Comando da Capital), que está matando-os, enquanto em Salesópolis se vê
políticos querendo desmoralizar a polícia. Ressaltou que o Vice-Prefeito Municipal está
correndo na contramão do desenvolvimento deste município, lembrando que, em 2003, foi
assinado um convênio com a Polícia Militar, através da Lei Municipal Nº 1366, para a
fiscalização do trânsito na cidade. Esclareceu que a sinalização de solo e emplacamento
são de responsabilidade do município que arrecada para si o resultado das autuações
aplicadas neste sentido, sendo as demais ao próprio Estado. O orador parabenizou o Cb
PM Fábio, que prendeu em flagrante delito um traficante de drogas e por cumprir com suas
obrigações profissionais, inclusive, as relativas às irregularidades de trânsito. Por fim,
registrou um recado ao Vice-Prefeito Municipal – Sr. Vanderlon Oliveira Gomes, para que
pense no município e cuide dos seus veículos. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO disse
que, na semana passada, aconteceram várias reuniões, em que foram debatidos assuntos
relativos à saúde, educação e outros. Comentou que, em reunião na Santa Casa local, no
último dia vinte e três, o Sr. Marcos Cáfaro – Diretor informou que estão trabalhando para
fundar uma associação, a fim de melhorar a situação daquele hospital. Registrou que as
emendas parlamentares são destinadas à Prefeitura Municipal que as encaminha ao
destino, informando que o Deputado Estadual – Dr. Gondim, conseguiu um recurso no valor
de cento e setenta mil reais. O orador enfatizou a importância de todos os Vereadores
buscarem recursos juntos aos seus deputados, lembrando que todo salesopolense, mesmo
os que dispõem de plano de saúde, recebe os primeiros socorros na Santa Casa local.
Ressaltou que toda população está ajudando, contribuindo com sua parte, portanto, espera
que, em futuro breve, todos possam usar a tribuna para dizer que o atendimento na Santa
Casa local está normalizado. Sobre a Audiência Pública em que se discutiu a possibilidade
de trazer os alunos da zona rural para a área central, disse que é uma longa discussão e
ainda deve-se ouvir toda população para depois decidirem, porque há bairros com poucas e
outros com muitas crianças, portanto, cada um tem seu ponto de vista. Esclareceu que nada
foi definido ainda e a Secretaria de Educação se propôs a realizar novas audiências para
ouvir a população rural. Em seguida, registrou que o salesopolense Antonio Marcos da
Silva, popularmente conhecido por “Tonheca”, está cadastrado como representante da
AUDAX na competição ciclista do circuito nacional de longa distância – Mogi das CruzesBananal, com duração de treze horas e meia. Acrescentou que referido atleta foi
classificado para a próxima etapa, que será de trezentos quilômetros, fase classificatória
para a competição rumo a Paris 2015, ou seja, um salesopolense levando o nome da
cidade para o Brasil e, provavelmente, para o exterior. Finalizando, informou que teve a
notícia de que, no dia seguinte a esta sessão, seriam iniciadas as obras de asfaltamento na
cidade e que o Bairro Bela Vista será o primeiro a ser contemplado. A VERª. SANDRA
REGINA DE ASSIS cumprimentou o Sr. Expedito – representante do PT – Partido dos
Trabalhadores, presente no plenário desta sessão, pela vitória do PT nas eleições. Em
seguida, reportando-se à manifestação do orador que a antecedeu, acerca do asfaltamento
das ruas do Bairro Bela Vista, disse acreditar que se for a Rua Teseu Bueno de Toledo, a
obra será realizada com recurso, no valor de duzentos mil reais, liberado pela Deputada
Vanessa Damo – PMDB, que é do seu partido, dirigindo-se ao Sr. Presidente e
questionando-o se confirmava sua dúvida, o qual declarou não poder confirmar. Em
seguida, referiu-se à Audiência Pública acerca da Educação, dizendo que a reunião foi
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tudo, menos uma audiência, porque se fosse, o assunto deveria ser discutido desde sua
origem e não como foi, com um lado “de cabeça formada” tentando passar a decisão para
os munícipes. Entretanto, disse que, mais uma vez, o povo salesopolense deu exemplo de
civilidade, inteligência e preocupação com a educação do município diante da grande
participação que, acredita, os organizadores não esperavam. Falou que repetiria o que
disse naquela audiência, que ela mesma (a oradora) foi moradora da zona rural e aluna de
escola seriada, portanto, resultado deste processo de ensino. Declarou entender que, toda
vez o Poder Público quer que o povo engula suas pretensões, mesmo quando não
correspondam aos seus anseios. Citou como exemplo o Bairro Bragança, não mais
considerado rural, questionando por que não o estrutura para reunir os alunos dos bairros
adjacentes, como do Serrote. Declarou não saber se isso será viável e se os pais de alunos
querem isso, mas, é uma opção para manter a escola rural. Dirigindo-se ao Nobre Colega
Mário, disse esperar que realmente seja dado prosseguimento a esta discussão, mas,
declarou não acreditar nisso, porque conversou com várias mães moradoras do Distrito dos
Remédios, que lhe disseram que a decisão já está fechada. A oradora lembrou a revolução
industrial no Brasil, quando ocorreu o êxodo rural, com as pessoas abandonando o campo
para trabalhar nas indústrias. Questionou se a atual Administração Muncipal não está
incentivando novo êxodo, pois, ao invés de usar o recurso que será investido em transporte
escolar, para favorecer um grupo certo, deveria estruturar melhor as escolas, contratando
auxiliares e merendeiras. Também questionou como ficará a referência de cada bairro, com
seu santo, com seu mês comemorativo, suas quadrilhas e reuniões de pais, lembrando que
as escolas são referências nos bairros rurais. Questionou ainda se o fechamento das
escolas é o melhor caminho ou se estão procurando apenas um caminho mais fácil e mais
rentável para um grupo específico, enquanto a população “que se dane”. Enfatizou que
parece não estarem se preocupando se as crianças ficarão “pulando dentro de ônibus”
(devido a má condição das estradas) ou com a possibilidade de professor ou aluno serem
impedidos de acessar a escola ou retornarem às suas casas nos períodos de chuvas em
que o tráfego é dificultado ainda mais, aliado ainda aos constantes problemas de telefonia
que impedem a comunicação na zona rural. Falou que, não sendo Pedagoga, não entraria
no mérito da rentabilidade de uma sala seriada, entretanto, questionou se apenas a questão
pedagógica é suficiente para justificar o fechamento de todas as escolas rurais, reiterando
que ela mesma é um exemplo disso e se orgulha por ser estudante da zona rural. Disse que
a atual Administração Municipal age contra os interesses de tudo o que é bom, portanto,
espera que o Nobre Colega Mário tenha razão e que a discussão do assunto ainda se
estenda por muito tempo para não ser surpreendida com o fechamento das escolas. Em
seguida, reportou-se à manifestação do Nobre Colega Cristian, também repudiando o VicePrefeito Vanderlon e concordando que ele “se mete em tudo”. Relatou que o Vice-Prefeito
foi na casa de um funcionário municipal doente, “falou tanto no ouvido dele e encheu a
cabeça da família” que o funcionário voltou a trabalhar, contudo, em seguida foi internado
na UTI, e encontra-se entre a vida e a morte. A oradora disse que questionou a família por
que o deixaram retornar ao trabalho, os quais lhe responderam que o Vice-Prefeito disse
que se ele não retornasse perderia o emprego, mas, também lhe disseram que o funcionário
ficou sem fazer nada o dia todo e, ao voltar para casa, já voltou em má situação.
Acrescentou que o Vice-Prefeito se mete em tudo e não tem competência para nada e que
essas coisas acontecem porque falta um Médico do Trabalho nesta cidade e sugeriu aos
Nobres Pares, não aprovarem nenhum projeto de lei, enquanto não for enviado projeto
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criando o cargo de Médico do Trabalho. Falou que os quase seiscentos funcionários
municipais estão abandonados, e que funcionários descontentes não trabalham,
enfatizando que devem ser valorizados. Retomando sobre o Vice-Prefeito, disse que sua
atitude foi imatura e questionou quem se responsabilizará pelo funcionário que está na UTI,
pois o funcionário Antonildes – responsável pelo Setor de Obras, lhe contou que nem sabia
do retorno do funcionário quando ele apareceu para trabalhar e, quando passou mal, pediu
ao motorista Roberci para levá-lo embora. A oradora declarou entender que o funcionários
sofreu desgaste psicológico ao ver todos trabalhando e ele não fazendo nada, afinal é um
chefe de família, tem brio de que trabalha, paga as contas e resolve tudo, mas, naquela
situação sentiu-se inútil. Disse que ela recebe críticas por falar tais fatos em tribuna e ainda
dizem que deve provar o que fala, mas, enfatizou que não tem que provar nada do que fala.
Comentou que o Prefeito a expõe no facebook, colocando piadinhas sobre ela e a
denominando de “MC”, todavia, disse que, se ele faz isso com uma Vereadora,
representante do povo, certamente, faz o mesmo com a cara do povo. Esclareceu que
“MC’s” são cantores, questionando qual o problema que o Prefeito tem contra eles. Para
finalizar, parabenizou o Casamento Comunitário realizado no Distrito dos Remédios, no
último sábado, dia primeiro de novembro, com cinco casais, enfatizando que, mais uma vez,
o Distrito dos Remédios sai na frente, parabenizando o Padre Antonio e toda comunidade
pelo evento que serviu para unir ainda mais aquela população. O VER. SÉRGIO DOS
SANTOS dirigiu-se ao Sr. Presidente, sugerindo-lhe elaborar uma Moção às Polícias Civil e
Militar pelo trabalho que realizaram neste município, abordando moleques na porta das
escolas e prendendo traficantes de drogas. Em seguida, disse que a piscina do Centro
Esportivo Municipal está em situação de risco no tocante à dengue, sendo necessária sua
limpeza para que as crianças a aproveitem no período do verão, parabenizando o Nobre
Colega Cristian que mencionou o assunto e ressaltando que, no dia seguinte, verificaria a
situação in loco. Referindo-se à Diretora de Turismo, disse que ela deve tomar medidas
para que os ônibus de turismo passem pela praça e os turistas sejam incentivados a visitar
os artesãos da cidade. Também enfatizou a necessidade dela realizar eventos na praça
central, com shows de artistas locais e outros, bem como convidando a Banda de
Salesópolis – Corporação Musical São José de Salesópolis a se apresentar também. Falou
que referida Diretora tem que mostrar trabalho e citou o “Mercadão”, atual Centro Cultural
Dita Parente que, até o momento, está abandonado, sendo frequentado por meia dúzia de
pessoas, fato que demonstra a necessidade de assessoria competente para a
Administração do Município. Concordou com a oradora que o antecedeu sobre a
necessidade da contratação de um Médico do Trabalho, acatando a sugestão de não
aprovar mais nada nesta Casa de Leis, até que seja enviada a proposta de criação desse
cargo. Lembrou que o INSS concede alta ao funcionário e, se esse não voltar ao trabalho,
passa a perder o dia de serviço e, àqueles que não concordam com a decisão médica,
resta-lhes reivindicar seus direitos na Justiça. Reportando-se ao caso da placa de trânsito e
o envolvimento do Vice-Prefeito Municipal – Sr. Vanderlon Oliveira Gomes, disse que os
Policiais Militares estão completamente certos, pois, ele mesmo já havia solicitado a retirada
da mesma placa, que está indevidamente naquele local, desde a gestão anterior. Relatou
que, ao passar pelo local e vendo o Policial Militar notificando os veículos e o tumulto
causado, decidiu vir à esta Casa de Leis, buscar a câmera fotográfica, a fim de registrar o
fato e ilustrar uma Indicação que pretendia apresentar, reiterando pedido para retirada
daquela placa. Prosseguindo o relato, disse que, por infelicidade, encontrou o Vice-Prefeito
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Municipal nesta Casa de Leis e lhe contou o fato, quando desceram juntos até o local e o
Policial Militar lhes disse que estava cumprindo sua obrigação e que, tão logo fosse retirada
a placa, não autuaria mais. Naquele momento, o Sr. Vanderlon telefonou para o Setor
Municipal de Trânsito e o Sr. Renato – responsável do setor, vindo ao local, solicitou ao
funcionário do Consórcio Três Rios que fizesse a retirada da placa. Ato contínuo, o orador
concordar que o Sr. Vanderlon deve ser designado para assumir algum cargo, porque não
tem poder nenhum, senão o de assumir o cargo de Prefeito, no caso de afastamento do
titular. Acrescentou, contudo, ter percebido que o Policial Militar estava utilizando um talão
de notificação estadual, enfatizando que deveria ter utilizado o municipal. Ressaltou a
importância de averiguar este caso, porque, do contrário, o valor da multa será revertida ao
Estado e não ao município, reiterando que não tirava a razão do Policial Militar que estava
cumprindo sua função, pois a placa podia estar errada, mas, estava no local. Por fim,
reiterou a necessidade de enviar Moção aos Policiais, esperando contar com o apoio de
todos os Pares porque a força-tarefa deu resultado, tanto que muitas pessoas
parabenizaram os Vereadores, dizendo “graças a Deus que os nóias saíram da praça”, e
reiterou a necessidade de trazer a população de volta à Praça da Matriz. O VER.
BENEDITO LÉLIS RENÓ disse que, desde o início desta Legislatura, constata no município
uma administração desgovernada, haja vista que o Vice-Prefeito Municipal, que não é nada
e apenas recebe subsídio para ficar em casa dormindo, tem mais poder do que um
Vereador, eleito para representar o povo. Acrescentou que isso demonstra que, neste
município, somente manda quem não tem poder, quem tem poder não manda. Sugeriu
analisar judicialmente o caso relatado, pois entende que, para tirar uma placa de trânsito, é
necessário um documento, portanto, pode tratar-se de um crime e que, neste caso, foi
desfeita uma prova. Questionou que autoridade tem um cidadão comum para tirar uma
placa, acrescentando que isso demonstra que esta cidade está à beira de um caos.
Reportando-se às alterações propostas para as escolas rurais, disse que até os nove e dez
anos de idade é o período mais importante na formação de uma criança, e que, na roça,
esta formação é sadia, diante da vida comunitária, em que todos cuidam uns dos outros,
portanto, “jogar esta criança para os dragões é complicado”. Justificou que, ao se referir a
dragões, refere-se àqueles maiores que ficam em frente as portas de escola vendendo
drogas, pessoas subversivas e que fazem coisas ilícitas, em resumo, pessoas perigosas,
portanto, considerou precipitada essa proposta de mudança. Falou que o Secretário
Municipal de Educação (Prof. José Luiz Padilha Aguillar), veio a esta Casa de Leis e achou
que, ao apresentar o projeto e mostrar os diretores de escola, tinha seduzido os
Vereadores, os quais não deram nenhuma posição, apenas ouviram a proposta. Alertou
que, durante a última eleição, todos os candidatos apresentaram projetos de educação,
propondo em período integral, portanto, acredita que deve haver mudanças, sugerindo
esperar o próximo ano para tomar qualquer decisão, evitando tenham que se adequar à
novas medidas impostas pelo Ministério da Educação. Declarou entender que a atual
gestão está muito ansiosa em mostrar serviço porque, nos dois primeiros anos, foi
incompetente, relembrando a compra superfaturada de suco e a falta de papel higiênico e
água para as crianças. Reportando-se à Sessão Solene Comemorativa ao Dia do Professor,
disse que “eles (organizadores do Prêmio Educador Nota 10) deitaram e rolaram na nossa
cara” (dos Vereadores) e que usaram aquela solenidade da Câmara para homenagear os
Professores, mas, não convidaram nenhum Vereador para fazer a entrega do prêmio aos
homenageados. Entretanto, ressaltou a participação da Professora e Nobre Colega Deise,
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que deu o brilho que esta Casa de Leis precisava, bem como do Presidente que soube
conduzir a solenidade. Falou que eles (organizadores) “dançaram e sapatearam na nossa
barba” (dos Vereadores), os quais foram salvos por comer o salgadinho servido e não terem
passado mal durante a noite. Enfatizou que uma Administração Municipal tem que ser
muito séria, contudo, informou que, desde o meio deste ano, foi contratado um comprador,
parente do Prefeito de Biritiba Mirim, demonstrando que, devido a incompetência da
Administração, Salesópolis está sendo mandada por Biritiba Mirim e Guararema. Disse
ainda, que foi realizada uma licitação para aquisição de kombi para a Secretaria de Saúde
deste Município e o vencedor da concorrência foi um morador de Biritiba Mirim. Lamentou o
fato, dizendo que há pessoas mais honestas de Salesópolis que nada conseguem,
enquanto outras que não reúnem tantas condições, montam uma quadrilha, compram três
ou quatro kombis e “põem um laranja para tocar o barco na baba da administração”. O
orador comentou que as pessoas andam dizendo que ele (o orador) fala e não faz nada,
mas, enquanto Vereador, usa sua força para encaminhar os casos ao Ministério Público e
solicita a formação de Comissão Investigatória. Informou que, a partir do próximo ano,
pretende abrir várias sindicâncias nesta Casa de Leis que já conta com a Nobre Colega
Sandra (advogada) e sua competência, bem como com Vereadores com mais experiência,
além de pessoas mais gabaritadas e que estes devem se unir para achar os erros e
encaminhá-los ao Ministério Público, evitando o que ocorre atualmente, em que se leva um
caso irregular ao Ministério Público e este pede informação ao Sr. Prefeito Municipal,
analisa a sua resposta e não faz nada, enfatizando que pretende transformar o próximo ano
em ano das Comissões Investigatórias. Sugeriu aos Nobres Pares que se unam e formem
um bloco e considerem que todos os Vereadores têm seus pedidos e compromissos com os
eleitores e, desta forma, quando o Executivo enviar um projeto para deliberação desta Casa
de Leis, referido bloco somente o aprovará se o pedido dos Vereadores forem atendidos, do
contrário, será rejeitado. Falou que esta Casa de Leis tem que aprender a fazer política,
sugerindo aos Nobres Pares verificarem o que vem ocorrendo em nível nacional, cuja base
aliada é a oposição mais forte do governo. Citou como exemplo, o momento atual, em que o
Presidente do Congresso, membro do PMDB e base do Governo, está negociando projetos
bombas para detonar o País, ao apresenta-lo, a Presidente propõe uma conversa e, nesta
oportunidade, referido negociante aproveita para solicitar um cargo. O Vereador esclareceu
que não é bem isso que pretende, pois, sua intenção é pensar e defender a população, e
que o bloco tem que ser verdadeiro e fiel. Disse que, atualmente, os Vereadores agem com
o coração, consciência e inteligência, mas, devem considerar que há vários pedidos de
Vereadores que também são importantes e não estão sendo atendidos. Em seguida,
também cumprimentou o Padre Antonio, do Distrito dos Remédios, que considera destaque
nesta cidade pelo trabalho que vem realizando, ressaltando que seu trabalho pode ser
estendido às demais comunidades. Por fim, enfatizou que todo religioso, independente da
religião, é importante para a cidade, porque cria doutrinas e regulamentos que equilibram o
homem que precisa de alguém para ajudá-lo a pensar, reiterando que as religiões são
importantes e devem ser valorizadas. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA, referindo-se à
reunião realizada na Santa Casa local, disse que os membros da associação atual se
reúnem no objetivo de melhorar a situação e conta com diversas pessoas dispostas a
colaborar, desde empresários até profissionais liberais. Comentou que ele e o Nobre
Colega Mário, ambos do Partido Solidariedade, pleitearam uma colaboração para aquele
hospital, junto ao Deputado Estadual Dr. Gondim, o qual verificou e conseguiu o
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remanejamento de um recurso, no valor de cento e setenta mil reais. Lembrou que os
membros da referida associação estão realizando vários outros eventos e informou que o
próximo será o “Bifão na Chapa”, para o qual todos já estão convidados a participar.
Também parabenizou o esportista “Tonheca” que está levando o nome desta cidade,
contudo, lembrou que há vários outros atletas que também levam o nome desta cidade nas
mais diversas competições. Reportando-se ao caso da placa de trânsito, esclareceu que
infração significa “que o cara está errado”, mas, é importante saber quem atesta que
aquela placa estava errada, pois, foi colocado em tribuna desta Casa de Leis, que o
município não conta sequer com uma Secretaria de Trânsito. Por outro lado, lembrou que foi
proposto aos Vereadores não aprovarem nada, portanto, o município continuará sem a
criação de mais uma Secretaria. Ressaltou que cada um é senhor de si e tem livre-arbitrio
para tomar suas decisões, podendo analisar pessoalmente, sem interesse, de que forma
tudo ocorreu. Recordou que não há um setor para verificar vários casos, como o da placa,
mas, é importante lembrar que os gestores mudam ou são reeleitos pela população e por
Vereadores através das coligações, portanto, se há erros, cabe definir medidas através de
documentos. Lembrou ainda que, desde o ano passado, todos vêm falando da necessidade
de criar uma Secretaria Municipal de Trânsito, entretanto, sempre se alega falta de
recursos. Ressaltou que o orçamento para o próximo ano será discutido em Audiência
Pública, agendada para o dia dezoito de novembro, e todos sabem que são trinta milhões,
mas, todos também lembram que esta Casa de Leis teve que fazer uma readequação para
garantir os salários e, ainda assim, há atrasos no repasse feito pela Prefeitura Municipal.
Enfatizou que o problema está na origem, levando à conclusão de que o município não tem
arrecadação suficiente e que sua maior preocupação atual deve ser o aumento de
arrecadação e, para tanto, é necessário investir. Acrescentou o orador a importância de
capacitar profissionais para elaboração dos projetos necessários à liberação de recursos e
geração de emprego, ressaltando que deslocar Secretário ou Diretor Municipal de uma área
para outra não resolve, é necessário competência e especialização. Também falou que
cargos de confiança nem sempre são acompanhados de competência, reiterando, portanto
e novamente, a necessidade de melhorar a competência dos funcionários efetivos, tal como
ele fez, quando assumiu o cargo de Diretor de Saúde, época em que conseguiu capacitar
vários profissionais da área. Ressaltou que os Vereadores devem ser ouvidos e que ainda
é importante considerar a intenção daqueles que, sem interesse, se dedicam em ajudar a
Santa Casa, assim como os Vereadores que fazem os documentos, atendendo os
munícipes. Por fim, disse que, ao se referir a um fato, comenta o fato e não o profissional
que exerce o cargo, pois entende que não está para julgar a pessoa, seja o Vice-Prefeito, o
Prefeito ou o Vereador, mas, a competência para o cargo. O VER. EDNEY CAMPOS DOS
SANTOS, considerando a premissa da democracia, parabenizou os pais de alunos da zona
rural e a Secretaria Municipal de Educação, pela organização do debate relativo à
transferência dos alunos da zona rural para as escolas da área central. Lembrou que
referido debate iniciou-se em reunião realizada nesta Casa de Leis, com a participação do
Secretário Municipal de Educação e dos gestores escolares. Disse que, naquele debate,
foram explanadas as pretensões aos representantes da Administração Municipal e pais de
alunos, e todos puderam expressar seus sentimentos, angústias e o que se espera da
educação para os alunos da zona rural. Declarou acreditar que o benefício de abrir um
debate é que o resultado será sempre o que a maioria opinar, portanto, um avanço próprio
de um governo participativo. Comentou que saiu daquela Audiência Pública com a certeza
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de que o assunto deverá ser mais debatido e que serão realizadas tantas reuniões quantas
forem necessárias, contudo, lembrou que o assunto não depende apenas da Secretaria de
Educação, mas, de outras secretarias municipais, pois, necessita da contribuição de todos.
Disse que não é favorável nem contrário à tal alteração, pois, também foi aluno de escola
rural multisseriada e, com a graça dos votos do povo, ocupa uma cadeira nesta Casa de
Leis e entende que os Vereadores têm que mostrar à população que o assunto tem que ser
amplamente debatido. Acrescentou que os moradores da zona rural sabem da realidade
rural e os membros da Secretaria Municipal de Educação têm condições de avaliar o que é
melhor para o aluno, portanto, espera que tudo seja avaliado, para que se chegue a um
consenso,buscando o melhor para os alunos e para a educação do município, não para
atender vontades individuais. Falou que, no último dia vinte e sete de outubro, levou
algumas reivindicações ao Deputado Estadual André do Prado, dentre elas, para melhoria
da iluminação pública, porque o município não tem recursos para tanto e, a partir do
próximo ano, terá que assumir sua manutenção e implantação. Também aproveitou para lhe
solicitar intermediação junto ao Governo do Estado objetivando contemplar estae município
com obras do Programa Melhor Caminho, para atender a Estrada da Petrobras. Concluindo
seus pedidos àquele parlamentar, oficializou-lhe o pedido dos membros da Associação de
Pais e Adolescentes dos Portadores de Necessidades Especiais, conforme ele mesmo se
comprometeu verbalmente, para liberação de recursos necessários à construção de um
prédio para o Centro Multidisciplinar, que fará atendimento nas áreas de educação e de
saúde. Passando a presidência ao Vice-Presidente, Ver. Sérgio dos Santos, o VER.
FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA, reportando-se ao comentado mutirão que
seria realizado para exames laboratoriais e acreditando que a fila estava adiantada,
encaminhou uma pessoa para realizar exame, mas, essa lhe retornou dizendo que já havia
acabado. Diante de tal informação, telefonou para o Sr. Prefeito Municipal, questionando-o,
o qual, por sua vez, lhe respondeu que houve um problema relativo à documentação e
contrato com a empresa laboratorial. O orador lamentou o fato, dizendo que acreditava,
diante da Secretária Municipal de Saúde que sabe de tudo, que isto já estava resolvido,
mas, soube que foram apenas três dias de mutirão. Lembrou que, conforme experiência em
sua própria casa (seu pai foi Prefeito na gestão 2001-2004 – Sr. Francisco Rodrigues
Corrêa), às vezes, o Prefeito Municipal é crucificado por incompetência da sua equipe, ou
seja, certamente o Prefeito Rafael pediu para fazer a licitação e o contrato com o laboratório
e isto não aconteceu. Diante do fato, enfatizou que algumas pessoas não deveriam esperar
o Sr. Prefeito Municipal demiti-las, pois, não estando contente ou não conseguindo realizar
o serviço, elas mesmas deveriam pedir demissão, ainda mais se considerar que trata-se de
cargo comissionado e não concursado. Sugeriu que tais funcionários trabalhem em outros
municípios e, à exemplo do que foi comentado, que Salesópolis está importando
profissionais, que também sejam exportados profissionais deste município para os de
Biritiba Mirim e Guararema. Lamentou que a situação dos exames laboratoriais em nada
mudou, se mantém igual há seis meses, demonstrando total descaso com a população.
Ainda em conversa com o Prefeito Rafael, o orador disse que solicitou-lhe realizar alguma
obra no município e que, muito embora reconheça as dificuldades que a Prefeitura
Municipal enfrenta, devido aos problemas herdados da gestão passada, ao menos as obras
já licitadas, como o Centro Comunitário do Bairro Fartura e o Abrigo Provisório de Menores,
devem ser cobradas das empresas vencedoras da licitação. Também lembrou-lhe acerca da
obra de asfaltamento das ruas, com verbas liberadas pelos Deputados Vanessa Damo e

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 32ª Sessão Ordinária, realizada em 03 de Novembro de 2014

FL. 15

Arnaldo Faria de Sá, como é o caso da Rua Sebastião Soares Leite, que falta enviar
documento. Enfatizou que o Prefeito Rafael está “se queimando” por culpa da equipe, e
disse que sugeriu-lhe substituir os profissionais, do contrário, ele próprio terá que começar
a elaborar projetos, leva-los e fazer os consertos necessários. Disse que não basta ao
funcionário ser bonzinho se não realiza o trabalho que lhe compete, gerando tantas
cobranças aos Vereadores, portanto, reiterou a necessidade de iniciar algumas obras.
Lembrou que já lhe sugeriu, ao menos, realizar uma operação tapa-buracos, haja vista a
existência deles em todas as ruas, inclusive, em frente a Camara Municipal. Declarou que,
em sua opinião, o Sr. Prefeito Muncipal pode trazer funcionários de Biritiba Mirim ou de
Guararema, desde que o profissional resolva o que os atuais não conseguem fazer. Ainda
sobre a saúde, reportou-se à situação da Santa Casa local, referindo-se à verba liberada
desde a gestão passada, ainda pendente. Disse que solicitará ao Sr. Prefeito Municipal
reunir-se com os Vereadores e apresentar-lhes a situação de cada uma das obras
pendentes, para que estes repassem a informação à população e a mantenha informada.
Citou como exemplo, a obra do Centro Esportivo Municipal, pois trata-se de uma verba, no
valor de quinhentos mil reais, liberada pelo então Deputado Federal Valdemar Costa Neto,
que ninguém sabe como está o projeto, assim como ocorre com o recurso para obra da
Quadra do Distrito dos Remédios, acrescentando que a Prefeitura Municipal deveria
divulgar este tipo de informação no seu site oficial. Quanto à sugestão já apresentada de
contratar uma empresa somente para elaboração de projeto, disse que, mesmo que
demande alto investimento, se resolver, que seja contratada. Sobre a Creche-EMEI prevista
para o Bairro Fartura, disse que há comentários de que será transferida para o Jardim
Nídia, contudo, entende que é necessário tomar a decisão, confirmar e divulgar. Ressaltou
que, muito embora ouça que o mais fácil é falar na tribuna, declarou entender que o uso da
tribuna é importante para que o Sr. Prefeito Municipal ouça e chame seu secretariado,
cobrando-lhe providências e solicitando-lhes retornar aos Vereadores, em resposta a tais
manifestações. Declarou sentir-se constrangido ao ter que telefonar para o Prefeito
Municipal e questioná-lo sobre exame de laboratório, pois, entende que ele tem coisas mais
importantes a resolver. Quanto ao Vice-Prefeito, o orador disse que o Prefeito Rafael deve
anunciar que ele tem autonomia para acessar todas as áreas e fazer tudo o que vem
fazendo e, se o fizer, todos devem aceitar, contudo, espera que resolva os problemas para
evitar os atritos. Falou que as pessoas não podem antecipar a política, mas, pensar em
todos os bairros para que a cidade cresça e melhore, com melhoria nas ruas ou na
segurança, através da manutenção de iluminação pública e outras medidas. Ressaltou que
há muito por ser feito e que estava registrando a necessidade de fazer as obras, tirá-las do
papel, acionar as empresas que venceram os processos licitatórios, para que os
Vereadores também mostrem que estão fazendo alguma coisa. Por fim, declarou esperar
que, antes do Natal, seja ralizada alguma obra, independente de qual deputado liberou o
recurso. Retomando a presidência e não havendo mais oradores inscritos, o SR.
PRESIDENTE concedeu a palavra como Líder de Bancada (PT) ao Ver. Benedito Lélis
Renó, que homenageou seus companheiros do PT – Partido dos Trabalhadores,
enfatizando que a luta foi muito dura e difícil e que não recebeu ajuda do Executivo e de
nenhuma outra liderança. Cumprimentou a militância do partido pelo movimento realizado
com carro de som, pedindo votos em todos os lugares, inclusive, em feiras livres. Disse que
a ideologia dos petistas tem um diferencial catracterizado no trabalho devotado ao sacrifício
e que a diferença é grande, porque a votação conquistada para a Presidente Dilma não se
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deveu a militância petista, simples, abnegada e desinteressada de cargos ou posição, mas,
porque foi recheada de idealismo e altruísmo na defesa dos interesses maiores da
população. Declarou-se honrado de ser filiado ao PT e de contar com tais companheiros
diante das lutas que tiveram. Por fim, ressaltou que o PT pretende “fazer” um Prefeito em
Salesópolis e está certo de que, com a atual militância, a partir de 2015, o partido irá
crescer muito para integrar a Administração Municipal. Nada mais havendo a tratar, o SR.
PRESIDENTE agradeceu a presença de todos e, em nome de Deus, declarou encerrada a
sessão, da qual lavrou-se a presente ata.
Sala Ver. Antonio Paulino de Miranda Júnior, em 03 de Novembro de 2014.
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