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ATA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 25 de Fevereiro de 2013 - 1º Período da 16ª Legislatura. Aos
vinte e cinco dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e treze, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis
sob a presidência do Vereador Francisco Marcelo de Moraes Corrêa e secretariada pelos
Edis Edney Campos dos Santos – 1º Secretário e Paulo Arouca Sobreira – 2º Secretário.
Às dezenove horas, horário regimental, o Sr. 2º Secretário procedeu a verificação da
presença, constatando-se a presença unânime dos membros desta Casa. Havendo
número legal, o Sr. Presidente declarou aberta a sessão e solicitou ao Sr. 1º Secretário
que procedesse a leitura da Ata da sessão anterior. Neste momento, o Ver. Sérgio dos
Santos requereu a dispensa da leitura, requerimento este que, submetido ao Plenário, foi
aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente submeteu a ata à discussão e
votação, sendo a mesma também aprovada por unanimidade, sem preceder manifestação.
Prosseguindo, solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura das matérias do
EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus respectivos despachos: OFÍCIO Nº
045/13 do Poder Executivo, encaminhando Balancete dos Festejos de Carnaval Solidário –
desp.: Arquive-se, Plenário ciente; PROJETOS DE LEI Nº 003 (Estabelece o Concurso
Anual de Redação “Ler e Escrever é indispensável”, entre os alunos da Rede Pública
Municipal de Ensino e dá outras providências), do Ver. Cristian Luiz Candelária – desp.: Às
Comissões de Justiça e Redação, de Obras, Serviço Público, Educação e Saúde, e de
Finanças e Orçamento; e 004/13 (Dispõe sobre a proibição da comercialização e da
utilização do cachimbo conhecido como narguilé e dá outras providências), também do Ver.
Cristian Luiz Candelária – desp.: Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento; REQUERIMENTO solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 021 – Informar se
o atual projeto da obra de pavimentação da Rua Sebastião Nepomuceno da Silva, Bairro
Totozinho Cardoso, prevê a construção de galerias de águas pluviais, do Ver. Edney
Campos dos Santos e outros; 022 – Enviar os extratos bancários das contas do FUNDEB e
das EMEI’s, bem como a relação de todos os empenhos e conciliações bancárias relativas
ao exercício de 2008, bem como anexar os pareceres do Conselho do FUNDEB do mesmo
ano, do Ver. Sérgio dos Santos; 023 – Informar como está o andamento do processo
relativo à construção da Creche-Escola no Bairro Fartura, quais setores responsáveis em
cuidar desse assunto e o nome de seus respectivos funcionários; 024 – Informar qual a
situação do Radar Eletrônico de Trânsito, conforme segue: Está em pleno funcionamento,
qual é a empresa responsável pela sua operação, até quando se estende a vigência desse
contrato, o pagamento do “pro labore” aos Policiais Militares está previsto para quando,
serão quitados também os meses em atraso, é possível fixar uma data limite mensal, qual é
a atual composição da JARI, bem como, quais os respectivos valores recebidos
mensalmente por cada um de seus membros, ambas do Ver. Cristian Luiz Candelária; 026
– Informar a atual situação da dívida da Prefeitura Municipal de Salesópolis para com o
FGTS e INSS dos servidores públicos municipais e, se há pendência, quanto interfere e
prejudica o recebimento dos direitos trabalhistas dos demissionários ou prestes à
aposentadoria, entre outros, do Ver. Sérgio dos Santos; 027 – Informar a data para
reabertura do Mercado Municipal; 028 – Informar a data para reabertura da Rodoviária
Municipal; 029 – Enviar cópias de todos os contratos de imóveis, prédios e demais espaços
alugados pela Municipalidade (na cidade, Distrito dos Remédios e rural), devidamente
assinados pelos seus proprietários, seja da Administração anterior e os celebrados nesta
gestão; 030 – Prestar diversas informações e encaminhar os documentos que relaciona
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acerca da passagem do Aterro, todos do Ver. Benedito Lélis Renó; 031 – Informar qual a
atual situação do contrato firmado com o SAMU neste município e a proposta em discussão
ou já firmada para estes próximos quatro anos, do Ver. Claudinei José de Oliveira e outros;
e 032/13 – Informar como se encontra o processo licitatório de instalação das câmeras de
monitoramento da cidade, da Verª. Sandra Regina de Assis – desps.: Aprovados,
encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 048 – Providenciar,
junto ao Setor Municipal de Convênios, as medidas necessárias para o cadastro do
processo seletivo do Programa Cidades Digitais-PAC 2, do Ministério das Comunicações,
que encontra-se aberto no período de 05/02 a 05/04/2013; 049 – Determinar aos Setores
Municipais de Convênios e de Obras, informarem à SABESP, o início das possíveis obras
de pavimentação de vias públicas a serem executadas no município, ambas do Ver. Edney
Campos dos Santos e outros; 050 – Providenciar junto à Secretaria Municipal de Obras, a
reforma da ponte da Estrada da Pedra Rajada, em frente à propriedade da Família do Sr.
Chico Rosendo, próximo à Madeireira Miranda; 051 – Providenciar junto à Secretaria
Municipal de Obras, a regularização e aumento da frequência na coleta de lixo da zona
rural, em especial, o bairro da Capela Nova (loteamento do Sr. Chico Rita) e região que
abrange a Estrada da Petrobrás e adjacências, ambas do Ver. Edney Campos dos Santos;
052 – Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a instalação
de um poste com luminária, em frente à propriedade Nº 147 da Rua João Batista de Melo
Franco Júnior, Bairro Fartura; 053 – Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do
Brasil, objetivando a manutenção nas luminárias dos postes desta cidade, tanto da zona
urbana, quanto da zona rural; 054 – Viabilizar o necessário melhoramento na Rua
Expedicionário Benedito da Fonseca, onde reside o “Sr. Boiadeiro”; 055 – Interceder junto
às empresas responsáveis pela manutenção das Torres de Telefonia Celular, existentes
neste município, todas da Verª. Deise Aparecida Corrêa Duque; 056 – Adotar as
providências necessárias, objetivando o prolongamento de guia e sarjeta na Travessa
Expedicionário Benedito da Fonseca e, considerando a existência de rede de água, seja
também implantada rede de esgoto; 057 – Adotar as providências necessárias, objetivando
a implantação de guia, sarjeta e asfalto na Rua João Batista de Melo Franco Júnior que já
conta com rede de água e luz, contudo, ainda também necessita seja implantada rede de
esgoto; 058 – Adotar providências objetivando a colocação de uma lombada e duas
luminárias na Rua Prefeito Antonio Rodrigues de Camargo, em frente às residências dos
Senhores Jadir e Luciano, todas do Ver. Sérgio dos Santos; 060 – Determinar ao Setor de
Obras, realizar a limpeza do Córrego Padre Manoel, iniciando da Sociedade Esportiva
Salesopolense; 061 – Determinar ao Setor de Obras, a colocação de duas lombadas na
Rua Braz Torraga, sendo uma antes do portão de entrada do Luso Brasileiro, e outra pouco
à frente da Secretaria Municipal de Educação; 062 – Determinar as providências
necessárias aos serviços de lavagem do entorno da Praça Padre João Menendes,
notadamente, nos finais de semana; 063 – Determinar a realização dos trabalhos de
manutenção corretiva da calçada existente ao longo do muro das EMEF Mestra Henriqueta
ate a frente da EE Professor Olga Chakur Farah, que sofreram danos face às chuvas
intensas e que vem provocando acidente com as crianças que ali estudam e brincam; 064 –
Determinar as providências necessárias para definição do regime jurídico único dos
funcionários da Municipalidade, conforme determina LOMS em seu Artigo 97 (Os servidores
municipais, sujeitos a regime jurídico unificado, estabelecido em lei, terão os mesmos planos
de carreira, na administração direta, autarquias e fundações públicas), colocando assim, um
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fim na atual forma de administração de pessoal, hoje contemplando as figuras de celetistas
e estatutários; 065 – Determinar os trabalhos de manutenção no leito carroçável da Rua
Alferes José Luiz de Carvalho, trecho entre as Ruas Ormando Candelária e Pedro
Rodrigues de Camargo, em face da enorme quantidade de buracos que vem causando
transtornos aos pedestres e ao trânsito de veículos, do Ver. Benedito Lélis Renó; 066 –
Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a adoção de
planejamento para corte e poda das árvores, em toda localidade rural atendida pela rede de
energia elétrica; 067 – Estudar junto aos responsáveis pelo SAMU, a possibilidade de
autorizar a locomoção de pacientes aos hospitais da região, mesmo que estes cheguem à
Santa Casa local, por conta própria, ambas do Ver. Claudinei José de Oliveira e outros;
068 – Adotar as medidas necessárias objetivando remanejar para a EMEF Professora Maria
de Lourdes Gonçalves de Toledo, Bairro Fartura, um funcionário com cargo de Vigia, a fim
de coibir atos de vandalismo; 069 – Viabilize através do setor competente, a limpeza do
córrego que passa nos fundos do Jardim Nídia, principalmente, onde funcionava o “Lava
Rápido do Japão”, notificar os moradores para que limpem seus terrenos e, realizar parceria
com a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, para que ceda o caminhão de dedetização,
a fim de pulverizar o referido bairro que vem sofrendo com a expressiva quantidade de
mosquitos e pernilongos; 071 – Viabilizar a construção de uma lombada na entrada da
Travessa Braz Torrada, acessada pela Rua Braz Torraga, altura do Nº 200, a fim de coibir a
alta velocidade dos veículos; 072 – Viabilizar a pintura de uma faixa de pedestres, na altura
do Nº 511 da Rua XV de Novembro, para maior segurança dos pedestres, todas da Verª.
Sandra Regina de Assis; e 059/13 – Solicitando ao DER de Mogi das Cruzes, objetivando a
colocação de lombadas na Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura, pouco a frente do
Km 99, antes da Escola Municipal do Bairro Nhá Luz, sentido cidade-bairro, e outra após a
escola, sentido cidade-litoral, semelhante às lombadas da Escola Estadual do Bairro do
Cocuera, também do Ver. Benedito Lélis Renó – desps.: Encaminhe-se, Plenário ciente;
BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS, referente ao mês
de Janeiro/13 – desp.: À Comissão de Finanças e Orçamento; OFÍCIO Nº 029/13 da
Secretaria Municipal de Obras, informando que a Empresa CODASP efetuará obras na
Estrada da Usina e que serão notificados os moradores para remoção de cercas que fazem
divisa com a referida estrada municipal, objetivando o alargamento do leito carroçável e
consequente melhorias para o fluxo de veículos – desp.: Arquive-se, Plenário ciente;
OFÍCIO s/Nº do SINCOMÉRCIO de Mogi das Cruzes e região que, atendendo reclamações
dos comerciantes desta cidade àquela entidade, vem requerer a proibição de instalação de
feiras irregulares, que exercem a mesma atividade comercial desta categoria de
empresários existentes em Salesópolis, por nada contribuírem para o crescimento e
desenvolvimento da comunidade – desp.: À CACIT – Comissão de Agricultura, Comércio,
Indústria e Turismo; CONVITE da União dos Escoteiros do Brasil para inauguração da nova
sede do 328º Grupo de Escoteiro Tangará, no próximo dia nove de março, às onze horas e
trinta minutos, na Rua São Sebastião, Nº 610 – Bairro Fartura, ocasião em que o Sr.
Prefeito Municipal será homenageado; COMUNICADOS sobre a liberação de recursos
financeiros: do Ministério da Saúde – no valor de R$ 4.077,09 para Pagamento de
Programa de Assistência Farmacêutica Básica – competência Janeiro/2013 – desp.:
Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, atendendo requerimento do Ver. Sérgio
dos Santos, o Sr. Presidente concedeu um minuto de silêncio pelo passamento do Sr. José
Moura (vítima de homicídio praticado por seu neto) e do Sr. Márcio (esposo da Professora
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de Educação Física, da EE Professora Olga Chakur Farah – Carla Baldino). Retomando os
trabalhos, o Sr. Presidente concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. A VERª. DEISE
APARECIDA CORRÊA DUQUE justificou oralmente sua Indicação Nº 52, dizendo que
reapresenta o pedido porque, no local, há muitas pessoas que realizam todo tipo de
desordem, preocupando os moradores. Em seguida, justificou sua Indicação Nº 53,
enfatizando que a luminária coíbe inúmeras desgraças. Quanto à sua Indicação Nº 54, disse
que, na citada rua, não há mais buraco, e sim, uma cratera que dificulta até aos pedestres
caminharem pelo local, portanto, um caso que necessita de melhoramento urgente. Para
concluir, justificou sua Indicação Nº 55, alertando que Salesópolis é rota de aviões,
portanto, a qualidade da luz indicativa de torre é de grande importância para evitar acidente,
especialmente, no período de inverno, quando as neblinas são intensas. O VER. CRISTIAN
LUIZ CANDELÁRIA justificou oralmente seu Requerimento Nº 23, enfatizando que junto ao
Nobre Colega Mário, não medirá esforços para que o convênio seja efetivado. Também
justificou seu Projeto de Lei Nº 04, dizendo que diversas crianças e adolescentes estão
fazendo uso do narguilé na “Avenida Nova”, contudo, escalereceu que uma hora de uso do
narguilé, equivale a cem cigarros, e assim, estão se viciando. Acrescentou ainda que, para
evitar doença, são necessárias as trocas das piteiras, o que, certamente, não ocorrem,
agravando os riscos. Enfatizou que não fará vistas grossas e apresentará outros projetos
que possam evitar que as crianças e adolescentes deste município se viciem,
resguardando suas vidas. Expondo fotos no telão do plenário, acrescentou que o uso do
narguilé também está queimando os bancos da Praça da Matriz, portanto, mais um motivo
para proibir o uso, cuidando do patrimônio público. Lembrou que há uma lei, cujo projeto foi
de autoria do Nobre Par Claudinei, dispondo sobre a Semana da Juventude, oportunidade
para combater as drogas, dizendo que participará do evento porque não dará moleza aos
traficantes que viciam os adolescentes. Disse ainda que, para não falarem que ele apenas
proíbe, também apresentou o Projeto de Lei Nº 03, tão logo tomou conhecimento de que a
Secretaria Municipal de Educação recebe verba para custear o Projeto Ler e Escrever. Por
fim, disse que a matéria visa tirar as crianças da internet e incentivá-las à leitura, propondo
como prêmios, preferencialmente, livros e materiais escolares. A VERª. SANDRA REGINA
DE ASSIS, reportando-se ao seu Requerimento Nº 32, disse que, segunda soube, o
processo licitatório foi concluído, no final do ano passado, mas, até o momento, as câmeras
não foram instaladas, contudo, lembrando da tragédia recém ocorrida nesta cidade, acredita
que o monitoramento coibirá o tráfico de drogas e atuação de bandidos. Também justificou
sua Indicação Nº 68, acrescentando que a mesma escola já sofreu outros atos de
vandalismo e, desta vez, foi ateado fogo naquela unidade escolar, situação favorecida por
tratar-se de uma escola em local afastado. Quanto à sua Indicação Nº 69, disse que foi
procurada por vários moradores e, visitando o bairro, constatou a existência de casas
abandonadas, sendo duas, com piscinas, além de vários terrenos baldios, sem a devida
manutenção, favorecendo a proliferação de mosquitos e pernilongos, portanto, ressaltou a
necessidade de medidas como a limpeza do córrego ou pulverização do bairro. Concluiu
justificando suas Indicações Nºs 71 e 72, ambas objetivando proteger os pedestres. O VER.
SÉRGIO DOS SANTOS declarou seu apoio ao Projeto de Lei Nº 04, do Nobre Colega
Cristian, bem como parabenizou o Nobre Par Claudinei pelo citado projeto que dispõe sobre
a Semana da Juventude, enfatizando que ele sempre apoiou a juventude, especialmente, na
área esportiva. Justificou oralmente seu Requerimento Nº 22, dizendo o apresentou a fim de
conhecer os documentos relativos a 2008, diante dos boatos acerca da rejeição das contas

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 3ª Sessão Ordinária, realizada em 25 de Fevereiro de 2013

FL. 5

do Prefeito Rafael, em seu mandato anterior que, em breve, serão deliberadas por esta
Casa de Leis. Quanto à Indicação Nº 69 da Nobre Colega Sandra, disse que, no Jardim
Nídia, estão os lotes mais caros, contudo, estão cheios de mato e, onde tem mato tem
pernilongo, portanto, os proprietários devem ser notificados a limpar ou a Prefeitura
executar o serviço e enviar a conta para eles pagarem. Referindo-se à sua Indicação Nº 56,
disse esperar que o Sr. Prefeito Municipal envide esforços para conseguir a obra naquela
travessa, antes que as obras sejam concluídas. Justificou oralmente sua Indicação Nº 58,
expondo fotos do local, demonstrando que o trecho favorece a alta velocidade e necessita
de luminárias, ressaltando que todos pagam a CIP – Contribuição para Iluminação Pública,
portanto, têm direito a este serviço público. Por fim, justificou sua Indicação Nº 57, expondo
fotos no telão e esclarecendo que o trecho referido não ultrapassa trinta metros, contudo há
uma senhora, com idade superior a oitenta anos que, necessitando de socorro, é carregada
no colo porque nenhum carro chega até sua casa, muito embora, pague o IPTU.
Finalizando, o orador declarou seu apoio à Indicação Nº 30, do Nobre Colega Lélis, porque
os moradores daqueles arredores estão sofrendo e precisam de uma solução breve. O VER.
BENEDITO LÉLIS RENÓ iniciou reportando-se ao Requerimento Nº 30, dizendo que já
foram aplicados mais de oitocentos mil reais na passagem do Aterrado, esperando que o
recurso de duzentos mil reais, conquistado pelo Deputado Estadual - Dr. Gondim, solucione
o problema. Esclareceu que as informações que solicita visam responsabilizar a empresa
que realizou a obra naquela passagem que, em menos de quatro anos, apresenta novos
problemas, considerando assim que o caso deve ser levado ao Ministério Público. Declarou
seu apoio a Nobre Colega Sandra, pela sua Indicação Nº 69, lembrando que a população
evita acúmulo de água em latinhas, enquanto ela constatou a existência de piscina
abandonada, portanto, um grande perigo para a saúde do município. Reportando-se ao
Ofício Nº 29 da Secretaria Municipal de Obras, esclareceu que referida obra é resultante do
projeto denominado “Melhor Caminho”, do Governo do Estado, tal qual foi realizado na
Estrada da Roseira, entretanto, enfatizou que, nada adiantará, se a Prefeitura Municipal
não realizar a manutenção periódica. Referindo-se à sua Indicação Nº 60, lamentou
constatar, neste período de chuvas, que não estão sendo realizadas limpezas em nenhum
córrego, evitando as tragédias ocorridas no início da gestão do então Prefeito Quico, por
falta deste serviço. Alertou que há córregos que cortam a cidade, como aquele próximo da
Sociedade Esportiva Salesopolense, bem como o citado pela Nobre Colega Sandra, no
Jardim Nídia, entre outros, necessitando de manutenção. Quanto ao Ofício encaminhado
pelo Sincomércio de Mogi das Cruzes, disse que a entidade deve ajudar e não prejudicar e,
quanto à proposta de tirar a feira desta cidade, disse que o Prefeito Municipal e os
Vereadores devem decidir e, ao sindicato, cabe ajudar a cidade, disponibilizando
treinamento e não apenas recolhendo imposto sindical, enfatizando que os de fora devem
respeitar as tradições desta cidade. Justificou oralmente sua Indicação Nº 61, enfatizando
que, pela instalação da Secretaria Municipal de Educação, aquele trecho ficou mais
movimentado, especialmente, por funcionários do setor e pais de alunos, tudo isso aliado ao
movimento de caminhões naquelas proximidades da CAMAT. O VER. PAULO AROUCA
SOBREIRA, reportando-se à Indicação Nº 51, do Nobre Par Edney, disse que cabe ao Sr.
Prefeito Municipal, encaminhar o cronograma do lixo para este Legislativo, contudo,
entende que já deveria estar afixado nos bairros. Quanto às proposições relativas à ligação
de energia elétrica, disse que, nos últimos quatro anos, todos os Vereadores apresentaram
pedidos para diversos pontos das áreas urbana e rural e, nenhum deles foi atendido.
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Prosseguindo, disse que a Empresa Bandeirante quer que cada município assuma as suas
despesas com iluminação pública, mas, para isso, Salesópolis tem que conseguir verba
pois, a arrecadação com a CIP – Contribuição para Iluminação Pública, não é suficiente
para atender a demanda, portanto, será necessário que cada Vereador consiga recurso
junto aos Deputados e, posteriormente, elaborarem projetos para atender os pedidos que
atualmente o Município não consegue com recurso próprio. Enfatizou que, a única
alternativa, é realizar um levantamento, em todas as áreas necessitadas, na zona rural e
urbana, enviando a esta Casa de Leis para que os Vereadores busquem recursos a fim de
atendê-las. Em aparte, o Ver. Sérgio dos Santos declarou não concordar que os
moradores da zona rural contribuam com a iluminação pública, pois, não dispõem sequer de
um bico de luz na estrada próxima à sua propriedade, porém, se a empresa cobra, tem o
dever de oferecer o serviço; do contrário, que retire o valor da contribuição da conta mensal.
Retomando, o orador esclareceu que a cobrança refere-se às luminárias já existentes e, se
algum dia sobrar recurso, nova ligação será feita, portanto, reiterou a necessidade dos
Vereadores buscarem recursos através de emenda parlamentar. Disse que a limpeza dos
córregos depende de braçais, mas, diante da falta deste profissional na Prefeitura
Municipal, a alternativa é contratar uma empresa para o serviço. Finalizando, disse que a
falta de braçal também afeta a coleta de lixo e outros serviços, situação consequente da
realização de concursos públicos para vários cargos, exceto para braçais, afetando a
logística dos serviços realizados por esses profissionais. O VER. EDNEY CAMPOS DOS
SANTOS iniciou justificando seu Requerimento Nº 21, acrescentando que a rua em questão
recebe grande volume de águas pluviais, portanto, necessita de galerias para evitar
problema e prejuízo na obra que vem sendo realizada. Também justificou sua Indicação 48,
esclarecendo que o Programa Cidades Digitais viabilizará aos municípios, de até cinquenta
mil habitantes, a construção de redes de fibras óticas para atender os setores públicos e
uso livre da internet ao município em geral. Em seguida, justificou sua Indicação Nº 49,
ressaltando que, sendo atendida, evitarão que, logo após uma obra de pavimentação, a
Sabesp tenha que intervir para manutenção na rede de água e esgoto, o que poderá ser
realizada antes da conclusão da pavimentação. Quanto à Indicação Nº 50, esclareceu que
trata-se do principal acesso do bairro e atende diversas famílias e produtores rurais, além
de uma madeireira que contribui com impostos para o município, portanto, espera seja
atendida. Por fim, declarou seu apoio à manifestação do Nobre Colega Paulo Arouca,
acerca da coleta do lixo, contudo, conforme sua Indicação Nº 51, há bairros que, há muito, a
coleta não é realizada. Não havendo mais oradores inscritos, nem matéria a ser tratada na
presente Ordem do Dia, o Sr. Presidente passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL e,
conforme livro de inscrição, concedeu a palavra aos Edis inscritos. O VER. CRISTIAN LUIZ
CANDELÁRIA iniciou dirigindo-se ao Sr. José Cardoso – Secretário Municipal de Esportes,
presente nesta sessão, enfatizando seu propósito de apresentar projetos e trabalhar muito
pelos jovens. Informou que, no último sábado, esteve em reunião na CAMAT, oportunidade
em que a Empresa ONDATEC apresentou um projeto de secagem contínua para produção
de carvão, um sistema igual ao de microondas. Disse que referida empresa solicitou apoio
político, contudo, deixou clara a necessidade de pensar no pequeno produtor, não apenas
favorecendo os grandes produtores e, para tanto, sugeriu a utilização de madeira fina.
Questionou o que será dos pequenos produtores após a instalação desta fábrica, com
novos fornos, pois, há previsão de cinquenta empregos, contudo, Salesópolis conta com
mais de cem produtores de carvão. Concluiu dizendo que isso aumentará o desemprego e
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que não é favorável à irregularidade, mas, por esta alternativa, não vê grandes melhorias e
está preocupado com a situação do pequeno produtor. Declarou-se de luto, nesta data,
diante do falecimento do seu amigo, Sr. Márcio, da Casa de Ração, bem como do Sr. José
Moura e, embora respeitando a solicitação de um minuto de silêncio, apresentada pelo
Nobre Colega Sérgio no início dos trabalhos, disse que não silenciará diante dos
traficantes. Disse que tudo o que acontece nesta cidade, há envolvimento com drogas,
entretanto, não acredita que deva-se prender os dependentes, mas, conversar com eles,
recuperá-los, e combater sim, os traficantes, que vêm de outras cidades para viciar os
adolescentes salesopolenses. Disse ainda que todos estudos levam à conclusão de que a
violência e a criminalidade se abastecem e se reabastecem da ausência do Estado e do
Município, com a alegação de não se envolver para não perder voto. Alertou que, a
sensação de impunidade desperta novos criminosos, bem como o distanciamento dos
representantes do Estado e dos Município da vida real da maioria dos cidadãos, motivo pelo
qual existe o cargo de Vereadores. Confessou que a impunidade é o que mais lhe
preocupa, porque, enquanto cidades vizinhas já dispõem de leis que proíbem o uso
narguilé, entre outras medidas que proíbem diversas irregularidades, em Salesópolis nada
existe, para não magoar traficante ou perder voto. Enfatizou que com ele será diferente,
pois ele próprio conversa com traficantes, já que ele, como todo mundo, sabe quem são,
portanto,
espera
que
haja
denúncia,
seja
através
do
seu
e-mail
–
kikicandelaria@hotmail.com, ou pelo disque denúncia. Diante das leis existentes nas
cidades vizinhas, disse que as pessoas vêm para Salesópolis fazer o que bem entendem e
querem, como se fosse uma cidade sem lei. Informou que o fogo ateado na unidade escolar
do Bairro Fartura foi uma represália do tráfico de entorpecentes, diante da prisão de seis
pessoas envolvidas ou associadas ao tráfico, à corrupção de menores, além de uma mulher
procurada por roubo. Afirmou que não deixará acontecer em Salesópolis o que vem
acontecendo em Santa Catarina, onde os ônibus estão sendo queimados, pois, Salesópolis
não pode dar cota aos marginais e caminhar na contramão. Disse que há muitas pessoas
para defender os presos, mas, poucos usam a tribuna para declarar-se contra os traficantes,
portanto, para efetivar a condição de estância turística, Salesópolis precisa cuidar da
segurança pública, paralelamente com a saúde, esporte e educação, oferecendo melhores
condições de trabalho, garantindo responsabilidade e disciplina aos jovens, bem como
apoiando o trabalho das Polícias Civil e Militar, buscando junto ao Governo do Estado, o
aumento do efetivo policial à ambas corporações. Elogiou o Secretário Municipal de
Esportes, pela realização do campeonato de futsal, no período de férias, contudo, enfatizou
a necessidade de abranger outras modalidades esportivas para tirar os jovens das drogas.
Acrescentou que, não sendo possível tais alternativas, de imediato, é necessário começar,
ainda que de forma modesta, investindo na segurança pública, com aumento de efetivo
policial, instalação das citadas câmeras de monitoramento, terceirização do pátio para
recolhimento de veículos e iluminação das ruas da cidade, sem a qual não há como
combater o tráfico. Ressaltou que a segurança é um problema de todos, do Poder Executivo
e do Legislativo, pois, não discrimina sexo, idade, bairro, religião ou classe social, e que a
criminalidade não respeita nem os profissionais de segurança e suas sedes, alvos
constantes de criminosos, portanto, nenhuma autoridade responsável pode se considerar
irresponsável, diante da segurança pública. Questionou qual município que, contando com
apoio da população, não viu melhora na questão da segurança, e enfatizou a necessidade
de evoluir, avançar e buscar tecnologias. Disse que, há tempos, surgiu um poder paralelo,
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o das drogas, porém, não se pode fazer vistas grossas aos traficantes que migram para esta
cidade e mostram seu poder às crianças e adolescentes de Salesópolis, enfatizando que é
necessário “cortar o mal pela raíz”. Citou como exemplo, a ocorrência de tráfico de
entorpecente, associação ao tráfico e captura de procurados, registrada no último dia seis
de fevereiro, no Bairro Fartura, em que todos os apreendidos procediam da zona leste da
Capital, registrando nominalmente os agradecimentos aos Policiais Civis e Militares que
atuaram nesta e noutras ocorrências. Registrou também a ocorrência, desta semana, em
que o avô José de Souza Moura, sessenta e sete anos, foi assassinado pelo seu próprio
neto que, após prisão, declarou-se usuário de drogas. Diante do fato, reiterou que tudo o
que vem ocorrendo nesta cidade há envolvimento com drogas, portanto, enfatizou a
necessidade de combater as drogas ou, do contrário, o município continuará perdendo.
Citou outros exemplo associados às drogas, como a senhora assassinada no Bairro Fartura
e a menina Rafaela, também assassinada por usuários de drogas. Parabenizou a
funcionária desta Casa de Leis – Sra. Elisabete, integrante da Associação Caminhando
Juntos, entidade que vem desenvolvendo várias atividades, para tirar as crianças da rua,
contudo, ressaltou a necessidade de unir forças para efetivar o policiamento preventivo,
repressivo e investigativo. Registrou ao Prefeito Rafael, a necessidade de se atentar aos
problemas do Distrito dos Remédios, como por exemplo, a necessidade de reativar a Base
Policial que lá funcionava e foi desativada na sua gestão anterior, pois, bandido respeita
apenas o que teme. Informou que apresentará um projeto de lei que dificultem a vida
daqueles que querem trazer o mal para esta cidade, pois, enquanto não tiver um trabalho
sério voltado à segurança pública e voltado às crianças e adolescentes, Salesópolis chorará
pelos seus filhos viciados em droga. Por fim, registrou não ter medo de ameaça e, sendo
necessário, registrará um Boletim de Ocorrência. O SR. PRESIDENTE esclareceu à Verª.
Sandra que, na fase da Explicação Pessoal não há apartes e, prosseguindo com a ordem
de inscrição, concedeu a palavra ao VER. MÁRIO BARBOSA PINTO. O orador iniciou
reivindicando a designação de um Servente para cuidar do CCI - Centro de Convivência do
Idoso (localizado dentro do Centro Esportivo), bem como disponibilizar um carro para que
possam frequentar aquele centro, haja vista que há pessoas com idade acima de oitenta
anos e, com o sol dos últimos dias, torna muito difícil subir as ruas que dão acesso aquele
local para participar das atividades oferecidas. Referindo-se ao Programa Cidade-Legal,
disse que entra e sai Prefeito nesta cidade e não vai para frente, contudo, Salesópolis
conta com sessenta núcleos em andamento para regularização de imóveis, totalizando mil e
quatro residências pendentes de regularização. Lembrou que, na gestão passada, em que
foi Vereador(2005 a 2008), junto com a Nobre Colega Deise e o então Vereador Vanderlon
(atual Vice-Prefeito Municipal), conseguiram um TAC – Termo de Ajuste e Conduta, junto à
Secretaria de Meio Ambiente do Estado, disponibilizando água para diversas casas.
Acrescentou acreditar que, diante do Programa Cidade Legal, poderão tentar acesso ao
Secretário Estadual de Meio Ambiente, com apoio dos deputados, em especial do Dr.
Gondim, dar entrada, novamente, e conseguir novas ligações, como por exemplo, para os
moradores dos fundos do Bairro Fartura, cujos moradores sofrem com a falta de água neste
período de muito calor, dividindo com quem tem; contudo, estes pagam bem mais alto pelo
consumo mensal, chegando até um mil e duzentos reais mensais. Por fim, enfatizou a
necessidade dos Vereadores se unirem para conseguir, ainda que à título emergencial, os
serviços públicos básicos, pois, na gestão anterior, todos se uniram e tiveram grandes
conquistas. O VER. PAULO ROBERTO DE FARIA, reportando-se à manifestação do Nobre

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 3ª Sessão Ordinária, realizada em 25 de Fevereiro de 2013

FL. 9

Colega Cristian, disse que a droga é um problema que afeta a todos, inclusive o Distrito dos
Remédios, Bairro Bragança e adjacentes. Acrescentou que, para amenizar tal problema,
deve-se encontrar alternativas e ocupar o tempo de crianças e jovens, portanto,
aproveitando a presença, nesta sessão, do Secretário Municipal de Esportes – Sr. José
Cardoso, disse-lhe que há uma quadra no Distrito dos Remédios e no Bairro Bragança que
são pouco utilizadas, esperando sejam desenvolvidos alguns projetos, a fim de ocupar toda
criançada. Lembrou que, na gestão passada, foram organizados alguns campeonatos,
envolvendo crianças, jovens e até mesmo a terceira idade, com grande aceitação, portanto,
mobilizou todos que, bem ocupados, têm menos tempo para as coisas erradas. Reiterou o
pedido ao Secretário Municipal, lembrando-lhe ainda que, no Distrito dos Remédios, há
também uma quadra de bocha que nunca foi utilizada, necessitando de pequenas
mudanças. Finalizou propondo-se a correr atrás dos órgãos competentes, a fim de agilizar
tais medidas e, desta forma, ocupar mais o tempo dos moradores daqueles arredores. A
VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS iniciou esclarecendo ao Nobre Colega Cristian que o
auxílio reclusão é para os filhos de presidiários, que tenham até vinte e um anos de idade, e
que, somente têm direito ao benefício, familiares de presidiários que, no momento da prisão,
estão na condição de segurado, ou seja, empregados, com carteira registrada, ou
recolhendo o INSS como autônomo, enfatizando ainda que o benefício é para familiar e não
para o presidiário. Desculpou-se pelo aparte inoportuno, declarando-se novata, porém,
eterna aprendiz. Quanto às manifestações acerca da violência e do tráfico, disse que
também advoga na área criminal, onde constata jovens, na faixa etária de dezessete anos,
já viciados em drogas e, diante da falta de emprego, encontra no tráfico uma forma
perigosa, porém, fácil de conseguir dinheiro. Disse que, obviamente, o Nobre Colega
Cristian, por ser Policial Militar, sabe quem são, e tem mais acesso aos traficantes e,
enquanto advogada, dificilmente defende traficantes, apenas os usuários. Lembrou que a
recente mudança na Lei de Tráfico, tornou o usuário vítima, um doente que precisa de
tratamento, e o traficante aquele que realmente tem que ser penalizado, ainda com esta
nova lei, o usuário é recolhido à prisão e logo solto ou encaminhado para tratamento, mas,
todos que chegam à Delegacia de Polícia Civil são enquadrados no Artigo 33 - Tráfico e, no
decorrer do processo, seja verificando os fatos ou conversando com a família, tem
constatado que a maioria é vítima, jovens de dezoito anos que são apenas usuários,
consequentes da falta de emprego e da impunidade. Tal qual o Nobre Colega Cristian,
declarou que também não tem medo de perder votos, portanto, se tiver que combater o
tráfico o fará, e sabe que terá que fazer por merecer para se manter no cargo, contudo, não
abrirá mão de fiscalizar, punir e combater o tráfico na cidade, registrando que tem sua
profissão, é advogada e ainda tem seu cargo na Prefeitura Municipal. Registrou seu apoio à
família do Sr. José Moura, cuja tragédia foi causada porque seu neto, João Cleber é viciado
em cocaína, há muito tempo e, inclusive, já passou por tratamento. Ressaltou que, em
março, está trazendo para Salesópolis, através da Secretaria Municipal de Educação, o
Projeto – Boa Energia nas Escolas, da Empresa Bandeirante Energias do Brasil, ação
educativa que visa atender um mil duzentos e sessenta alunos, trazendo um caminhão
adaptado, com diversos experimentos de energia elétrica, um projeto para os jovens que
está vindo de encontro com a violência desta cidade. Disse que aproveitará para cobrar
desta empresa as medidas para solucionar os problemas de queda de energia que, basta
chover, para que a cidade sofra as privações. Lembrou, por fim, que o Grupo de Escoteiros,
mais uma medida que vem contra a violência, teve suas atividades reiniciadas no último dia
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vinte e três de fevereiro, lamentando não poder participar da retomada deste grupo, que se
reúne todos os sábados, a partir das nove horas, na EMEF do Bairro Fartura, abrangendo
diversos temas, incluindo cidadania. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS declarou seu total
apoio ao Nobre Colega Cristian, no combate às drogas, registrando que também nunca teve
medo e não terá, pois, são muitas pessoas que estão morrendo em consequência das
drogas, portanto, enfatizou a necessidade de dar apoio às Polícias Civil e Militar e ao
esporte, para combater este tipo de violência no município. Registrou seu repúdio ao SUS
– Sistema Único de Saúde, pois o Sr. Márcio faleceu porque não conseguiu fazer a cirurgia
de redução no estômago, embora, há muito, estivesse na fila de espera, lamentando que o
Governo Federal invista tanto em estádios de futebol e pouco na saúde. Quanto à Santa
Casa local, desculpou-se com os funcionários esclarecendo que não foi para eles que falou
na sessão anterior, mas, àqueles que realmente assinam e mandam, certo de que, se for
feita uma auditoria, esses terão muito a explicar. Lembrou-se do Dr. Carlos Roberto
Nogueira, médico que atendia na Santa Casa local, há alguns anos, a assumiu com grande
dívida, contudo, no prazo de três anos, a “tirou do buraco”, pagando o INSS, os
funcionários e FGTS, entregando-a com tudo quitado ao então Administrador, mas, depois
disso, novamente está falida, resultado da má administração. Diante da situação,
analisando o Balancete Financeiro da Santa Casa e considerando a alimentação comum de
pacientes internados, surpreendeu-se ao constatar notas fiscais registrando a aquisição de
lasanha, pernil sem osso, presunto, costela gaúcha, linguiça paio, bacon, linguiça Aurora,
ponta de costela salgada, carne seca da Sadia e até amendoim entre outros, mostrando a
necessidade de contratar uma nutricionista. Acrescentou então que o dinheiro da Santa
Casa está sendo mal gasto, mal aplicado, portanto, alguém deveria vir a esta Casa de Leis
dar uma explicação, reiterando que sua manifestação não é dirigida aos funcionários que
trabalham, lutam, trocam plantão, pessoas honradas e trabalhadoras que merecem o salário
que ganham. Prosseguiu dizendo que, embora sendo do seu partido (PMDB), disse que
vem recebendo inúmeras reclamações da Secretária Municipal de Educação, que é
arrogante e vem tratando os funcionários com arrogância, mas, lembrou que a Secretária
deve ter educação. Falou que jamais permitirá que um funcionário seja maltratado e di sse
que estava mandando um recado: se continuar assim a reclamação, ele mesmo solicitará ao
Sr. Prefeito Municipal que a demita, pois, o PMDB não quer cargo político, mas, pessoas
que trabalhem para o povo, que vistam a camisa, porque do jeito que está indo denigre a
imagem do Prefeito Rafael que, sendo uma pessoa educada, não deve saber do que está
acontecendo naquela secretaria. Por fim, frisou que, se vier mais uma reclamação da
Secretária Municipal de Educação e de outra funcionária que também vem tratando mal os
outros funcionários, pedirá que seja demitida, porque é o povo quem paga seus salários,
assim como dos Vereadores, aos quais cabe fiscalizar. Quanto ao retorno de funcionários
aos seus cargos de origem, disse não concordar porque tem constado que muitos ainda não
voltaram, embora sendo da Área de Educação, permanecem no Fundo Social ou na
Secretaria de Saúde, portanto, a lei deve valer para todos, enfatizando que não poupará
ninguém, nem mesmo do seu próprio partido. Retomando à Santa Casa local, disse
constatar, no último balancete, que há Notas Fiscais dos Estados de Minas Gerais e Goiás,
questionando se o Estado de São Paulo não dispõe dos produtos adquiridos. Disse ainda
que a Santa Casa local está endividada e ainda assim paga Plano Consil, no valor de
duzentos e trinta e cinco reais por mês e, finalizando, questionou se terão que chamar o Dr.
Nogueira para administrá-la novamente. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ, reportando-se
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ao aparte da Nobre Verª. Sandra à manifestação do Nobre Ver. Cristian, disse que embora
a humildade e aula de direito que ela deu em tribuna, o Sr. Presidente cometeu um
equívoco, porque o Vereador que usar a tribuna, a qualquer momento que citar o nome de
um Colega, dará a este o direito de aparte. O SR. PRESIDENTE esclareceu que, na fase de
Explicação Pessoal, não há aparte, contudo, sendo o nome da Vereadora Sandra citado e
estando inscrita para fazer uso da palavra, poderia utilizar o seu tempo para esclarecer o
fato a que foi mencionada. O orador disse que todos cometem enganos, mas, verificará
novamente o Regimento Interno, pois, entende que, a qualquer momento, tão logo o nome
de um Vereador seja citado, ele tem o direito de defesa, assim o era na sua gestão anterior
e acredita não tenha mudado tanto. Com relação à fatalidade com o Sr. José Moura, disse
da necessidade de corrigir a sociedade, contudo, aos Vereadores cabe fiscalizar o Poder
Executivo, pois, para tal função há autoridades especializadas, como por exemplo, os
grupos de narcotráfico, os grupos secretos entre outros. Acrescentou que esta cidade está
desamparada, cujos governantes, ao longo do tempo, não se preocuparam com a
educação, buscando apenas os objetivos pessoais, usando o dinheiro público sem pensar
que uma fatalidade igual poderia acontecer em suas próprias famílias. Disse ainda que, em
uma sociedade fragilizada, como a de Salesópolis, é fácil o acesso aos espertalhões,
portanto, espera que o Sr. Prefeito Municipal agendar reunião com as Polícias Civil e Militar,
Promotoria Pública, Juíza local, Presidente do Conselho Municipal de Segurança, ou seja,
reúna as autoridades para discutirem este problema, que considerou o câncer da
sociedade, e enfatizou que um Vereador não deve assumir tal responsabilidade de peito
aberto, para preservar sua integridade, de sua família e demais parentes. Declarou que não
é covarde ou tem medo, mas, não quer que aconteça nada com seus filhos, sua esposa,
portanto, aos Vereadores cabe exigir das entidades próprias, corrigir as falhas do próprio
Governo, ao qual cabe criar atividades para a juventude, perspectiva, cursos
profissionalizantes e até inserir o problema nas disciplinas escolares. Citou a proposição,
apresentada nesta data, pela Nobre Colega Sandra, sobre as câmeras de monitoramento da
cidade, uma medida importante para inibir tais problemas. Disse que todos os companheiros
têm as melhores intenções e qualquer pessoa da sociedade se revolta diante de fatalidades
iguais a que ocorreu nesta semana, contudo, não se deve deixar que o sentimento de
revolta prejudique o Vereador, cabendo a ele buscar soluções, seja na Área de Esporte ou
Educação, envolvendo pessoas gabaritadas no assunto para instruir o caminho a seguir.
Quanto aos desvios de função, entende como perseguição e humilhação, porque o
funcionário não tem culpa se o Prefeito que lhe transferiu de setor ou o promoveu não
regularizou sua situação, e agora se vê “os amigos do rei voltando”, situação vergonhosa
para esta Administração que já considerou perdida e, enfatizou que, se continuar como
está, não terminará. Comentou que as decisões devem ser tomadas com a presença dos
Vereadores e com projetos sérios, contudo, declarou ter dó da Secretária Municipal de
Educação, diante do fardo que lhe é colocado nas costas, porque a ordem de dispensa ou
transferência vem de cima, uma forma primitiva de política. Ressaltou que um Prefeito
Municipal tem que ter força e coragem para resolver os problemas e não apenas sua
metade ou, para “queimar” um secretário, jogar-lhe a culpa das decisões que toma. Disse
que seu partido – PT não indicou nenhum secretário municipal, embora haja um contratado
que veio do município de Suzano, percebendo que o município perdeu pessoas
importantes, embora tenha lançado candidato a Prefeito, tem uma idéia de governar e é
oposição porque o projeto do PT é diferente do que vem sendo apresentado. Falou que
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pode constatar os apadrinhamentos, as interferências nas decisões do Prefeito e, embora
na gestão anterior, a irmã do Prefeito era quem administrava, na atual, há muita gente
mandando e seu futuro será uma “cova bem funda”, acrescentando que os Vereadores não
devem se expor tanto, envolver-se com perseguições políticas, mas, respeitar o próximo.
Lembrou que o “Sr. Pirico” foi um motorista da Prefeitura Municipal, que serviu os então
Prefeitos Massayuki e Thiago, todavia, no Governo do então Prefeito Feital, ele foi forçado
a pedir demissão, sem conseguir colocação profissional até o momento, entretanto, no final
da vida do citado Prefeito Feital, com suas pernas amputadas, foi carregado por aquele
mesmo motorista nas suas necessárias viagens a São Paulo, mostrando que não somos
nada nesta vida, e que a maldade volta para cima de quem a pratica. Finalizando, o orador
enfatizou a necessidade de esquecer a política e valorizar os funcionários que têm
capacidade. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS falou que, todas as vezes que este
município enfrenta crise no comércio de eucalipto, toda sociedade é afetada, inclusive a
própria arrecadação municipal, demonstrando a necessidade de buscar novos mercados
para o comércio de madeira. Diante do fato, em reunião da Assembleia Extraordinária da
CAMAT, foi apresentada a já citada proposta para produção de carvão, pelo sistema
microondas. Esclareceu que a empresa interessada consumirá uma parte da madeira
produzida em Salesópolis, opção a mais para venda de eucalipto, contudo, também
defendeu que Salesópolis não pode se prender a um único tipo de mercado, evitando novas
crises, bem como preservar as características locais de produção, em que maior parte é
composta de pequenos produtores de madeira e de carvão. Enfatizou acreditar que a
Administração Municipal está trabalhando no sentido de apoiar a empresa com produção
industrial e manter ainda assim, os pequenos produtores carentes do apoio da
Municipalidade. Lembrou que, mesmo antes da atual Administração assumir, o grupo
formado para atuar na Área Ambiental vem trabalhando junto à CETESB, objetivando o
licenciamento para produção artesanal e familiar do carvão, esperando que, após o mês de
março, tudo se resolva e atenda a necessidade do pequeno produtor, que sustenta a
economia deste município. Passando a presidência ao vice-Presidente, Ver. Cristian Luiz
Candelária, o VER. FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA disse que, nesta data,
conversou com a Secretária Municipal de Saúde, acerca do atendimento na Santa Casa
local, pois, no dia anterior a esta sessão, um domingo, foi procurado às seis horas da
manhã, por uma mãe que reclamava a falta de Médico Pediatra para atender seu filho.
Ligando na Santa Casa, confirmou a falta do citado especialista e se propôs a levar a
criança ao SUS, em Mogi das Cruzes. Informou que também conversou com o Sr. Prefeito
Municipal, solicitando-lhe uma decisão acerca da necessária mudança dos atuais
administradores, pois, ninguém sabe quem responde pela Santa Casa local, portanto, é
necessária uma decisão urgente, seja efetivando um convênio, contratando empresa ou
intervindo, antes que aconteça uma fatalidade e as responsabilidades recaiam sobre o
próprio Prefeito. Disse que cobrará uma posição do Prefeito Rafael porque a área de saúde
é muito importante e a solução deve ser tomada, com urgência e pulso forte, evitando
repetir os absurdos citados na tribuna desta sessão. Lembrou que uma Santa Casa deve
contar, ao menos, com o atendimento básico, que são dois Médicos na Especialidade de
Clínica Geral, sendo um para atender durante o dia e outro à noite, sendo as demais
especialidades de necessidade secundária, buscado o atendimento em ortopedia e outras
especialidades na cidade de Mogi das Cruzes. Reportando-se às especialidades médicas,
disse que Salesópolis conta com poucos especialistas, mantendo no município apenas os
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que são emprestados do Estado, contudo, estes devem atender os vinte ou trinta pacientes
previstos, evitando o procedimento de “tentar vaga”. Enfatizou que se foi marcada a
consulta, a pessoa interessada saberá, contudo, os que vêm tentar vaga, devem estar
cientes de que não se garante o atendimento, evitando que venham de bairros distantes e,
não sobrando vagas, saiam reclamando do Prefeito Municipal, da Secretária Municipal e
demais funcionários da Secretaria de Saúde, ou dos Vereadores, ressaltando a
necessidade de orientar a população acerca do procedimento, ou seja, do risco de não ser
atendido. Lembrou que a melhoria na Área de Saúde foi um tema debatido pelo Prefeito
Rafael, portanto, espera e confia que isso ocorra, contudo, será necessário pulso firme.
Alertou ainda que a decisão tem que ser breve, porque saúde não espera, pode atingir tanto
pobres quanto ricos, daí a necessidade de definir quem será o responsável e informar os
Vereadores, para que possam apresentar sugestões e críticas a bem da população. Ainda
sobre a saúde, o orador disse que os motoristas, sejam os das ambulâncias ou os da coleta
de lixo, lhe reclamaram que não estão recebendo horas-extras, necessitando sejam revistos
estes casos, ou seja, pagar as horas-extras trabalhadas. Por fim, disse que falará com o Sr.
Prefeito Municipal, a fim de resolver tal situação dos motoristas, ainda que para isso, tenha
que fazer cortes na Folha de Pagamento. Retomando a presidência e não havendo mais
oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE informou que, em virtude do ponto facultativo
decretado para o dia primeiro de março, a reunião agendada para este mesmo dia, com
representantes da Empresa Bandeirante Energias do Brasil, foi adiada para o dia quatro de
março, às quinze horas, nesta Casa de Leis. Comunicou que também foi agendada a
reunião, na sede da EMTU, em São Paulo, no dia cinco de março, às nove horas e trinta
minutos, solicitando aos Vereadores interessados, avisá-lo ou às funcionárias deste
Legislativo, para providenciar transporte a todos. Comunicou que também ficou agendada,
para o dia seis de março, às quinze horas, nesta Casa de Leis, a reunião com a Sra.
Solange Wuo – Secretária Municipal de Meio Ambiente, a fim de tratar sobre a Lei
Específica. Dirigindo-se ao Nobre Colega Mário, sugeriu-lhe aproveitar a oportunidade para
tirar as dúvidas acerca da regularização dos loteamentos, pois é esta a secretaria
competente e, se ainda assim for necessário, poderá agendar uma outra reunião, em São
Paulo, para verificar a situação de tais loteamentos. Informou que, também foi agendada
uma reunião com representantes da Empresa Júlio Simões, para o próximo dia sete de
março, às quatorze horas, nesta Casa de Leis, esperando contar com a presença de todos
os Vereadores, haja vista as cobranças diárias e a necessidade de melhorias, lembrando
ainda que esta reunião será após a reunião com a EMTU, da qual dependerá o quanto
poderão atuar junto à Empresa Júlio Simões. Reiterou o convite para as Solenidades
Comemorativas ao Aniversário deste Município, no próximo dia vinte e oito, iniciando com a
Missa, às oito horas e trinta minutos, na Igreja Matriz, e em seguida, a Sessão Solene, às
dez horas, na Escola Estadual Professora Olga Chakur Farah. Por fim, comunicou que foi
decretado Ponto Facultativo nas repartições públicas municipais, na próxima sexta-feira, dia
primeiro de março, dia seguinte ao Feriado Municipal de Vinte e Oito de Fevereiro.
Deferindo requerimento verbal, franqueou a palavra, como Líder de Bancada do PV, ao
VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA. O orador disse que pretendia deixar bem claro que
não é contrário aos dependentes de drogas, ao contrário, já levou algumas mães para
visitar seus filhos internados na Fundação Casa, na Rodovia Presidente Dutra, e que alguns
se recuperaram, suas mães o procuraram para contar que seus filhos deixaram de ser
dependentes. Acrescentou à sua manifestação que, muito embora alguns dependentes
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tenham se recuperado, sabe que há traficantes alugando casa neste município, com o
objetivo de viciar os menores e que alguns dos recuperados já foram procurados. Ressaltou
que são apreendidos os “laranjas”, ou seja, quem vende a droga nas ruas, mas, não os que
vêm de outro município gerenciar o tráfico de drogas nesta cidade. Enfatizou que apóia os
dependentes de drogas, mas, pretende combater os traficantes deste e de outros
municípios que aliciam os menores desta cidade. Lembrou que, enquanto funcionário da
Polícia Militar, na condição de subordinado, não podia dar sua opinião, motivo pelo qual
concorreu à vaga de Vereadores e foi eleito. Disse que vai combater o tráfico de
entorpecentes e, embora não tenha a certeza de conseguir, vai tentar porque é guerreiro e
não desiste nunca. Por fim, disse que está dando sugestão e contribuição, não fará este
combate de peito aberto, mas, apresentará projetos que venham melhorar e resguardar os
Policiais, aos quais elogiará quando merecerem, mas, também cobrará, pois, não tem medo
de Coronel, nem de Comandante. 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 25 de Fevereiro de 2013.
PRESIDENTE
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