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

ATA DA 5ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 10 de Março de 2014 - 2º Período da 16ª Legislatura. Aos
dez dias do mês de Março do ano dois mil e quatorze, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Quinta 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 última sessão. 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: MENSAGENS do Poder Executivo Nºs 1197 e
1198/14, encaminhando, respectivamente, os PROJETOS DE LEI Nºs 006/14 (Dispõe sobre
revisão geral anual dos salários e subsídios dos Servidores Públicos Municipais da Estância
Turística de Salesópolis, e dá outras providências) – desp.: Aguarde-se os Pareceres das
comissões competentes; e 007/14 (Fixa o percentual para a concessão de auxílio
alimentação aos servidores públicos municipais, aposentados e pensionistas, e dá outras
providências) – desp.: Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento;
REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 014 – Iniciar uma discussão
com a comunidade rural, empresas de transporte de passageiros e setor jurídico da
Prefeitura Municipal, objetivando a implantação de linhas de transporte coletivo nesta
cidade, prestando informações sobre as medidas; e 015/14 – Determinar ao setor
competente, a aplicação da legislação em vigor (Lei Nº 1637/11) acerca dos serviços
funerários neste município ou solicite sua revogação e encaminhe nova proposta cuja
aplicabilidade venha atender a necessidade da população, ambos do Ver. Claudinei José
de Oliveira e outros – desps: Aprovados, Encaminhe-se; INDICAÇÕES, solicitando ao Sr.
Prefeito Municipal Nºs: 037 – Envidar esforços para realização de obras de infraestrutura e
pavimentação nas Ruas Benedita Rosária de Souza e Francisco de Paula Miranda Melo,
ambas no Jardim Bela Vista, e Travessa Antonio Pereira e Rua Domingos Freire de
Almeida, ambas na área central, do Ver. Francisco Marcelo de Morais Corrêa; 038 – Envidar
esforços no objetivo de atender a Escolinha de Futsal Toque Fácil, com os recursos
materiais relacionados no item 8.1 do projeto que encaminha em anexo, do Ver. Cristian
Luiz Candelária; 039 – Estudar a proposta de aproximar a Administração Municipal da zona
rural, realizando visitas quinzenais juntamente com o Vice-Prefeito, Secretários e Diretores
Municipais, bem como representantes de outros órgãos, como Associação Comercial,
Conselho Tutelar e outros, programando palestras, eventos educacionais e de lazer, saúde
e desenvolvimento sustentável, próprios para as necessidades da comunidade rural que
receberá a visita, com agenda pré-estabelecida e antecipadamente divulgada, do Ver.
Claudinei José de Oliveira; e 040/14 - Determinar ao Setor de Obras e Planejamento, trocar
a tubulação da ponte, localizada na Estrada dos Camilos, que dá acesso ao sítio do Sr.
João da Silveira e outros, Bairro dos Nunes, do Ver. Edney Campos dos Santos e outros –
desps: Encaminhe-se, lidas no Expediente; PROCESSO TC-1391/026/11 referente as
Contas da Prefeitura Municipal de Salesópolis, relativo ao exercício de 2011 – desp.: De
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acordo com Art. 213 do R.I., encaminhe-se cópia aos Nobres Vereadores e à Comissão de
Finanças e Orçamento; OFÍCIOS SMAS Nºs 092 e 095/2014 da Secretaria Municipal de
Assistência Social, respectivamente, informando sobre as atividades que estão sendo
realizadas no Centro de Convivência do Idoso, para o público da Terceira Idade, e
informando sobre a assinatura de convênio entre a Prefeitura da Estância Turística de
Salesópolis e Associação de Assistência e Orientação à Criança e ao Adolescente Caminhando Juntos, para execução descentralizada de Serviços Socioassistenciais de
Proteção Básica no Município, repassando o valor de cento e noventa e dois mil e trinta e
um reais entre recursos municipais, estaduais e federais para execução dos Projetos PAIF –
Programa de Atenção Integral à Família, Aprendendo e Fazendo, Espaço Criança Feliz e
KID-CAJU – desps.: Arquive-se, Plenário ciente; OFICIO Nº 010/2014 do Sindicato dos
Servidores na Administração Pública de Salesópolis Região, encaminhando cópia do Ofício
Nº 009/2014 protocolado na Prefeitura Municipal, apoiando a Indicação Nº 13/24
(Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, estudar e transformar em Projeto de Lei, o anteprojeto
que encaminha em anexo, dispondo sobre abono da falta ao serviço no aniversário natalício
dos servidores públicos municipais), de autoria do Ver. Francisco Marcelo de Morais Corrêa,
colocando-se ainda à disposição para participar de todas as formas de lutas pela melhoria
da qualidade de vida e de trabalho de seus representados – desp.: Arquive-se junto à
referida Indicação, Plenário ciente; TELEGRAMA do Governador do Estado, Geraldo
Alckmin, comunicando a aprovação de convênio no valor de setenta e cinco mil reais, para
aquisição de trator agrícola – desp.: Arquive-se, Plenário ciente; OFÍCIO do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, comunicando a transferência de recursos do
Fundo Municipal de Assistência Social destinado ao custeio das ações e serviços
socioassistenciais de caráter continuado, sendo R$ 577,59 para IGD-SUAS; R$ 6.000,00
para PBF, ambos referente a Outubro/13, duas R$ 1.294,20 para o PBVII referentes a
Agosto e Setembro/2013; OFÍCIO do Deputado Estadual Samuel Moreira e TELEGRAMA
do Deputado Estadual Estevam Galvão de Oliveira, ambos lamentando a ausência na
Sessão Solene Comemorativa ao Aniversário de Salesópolis e parabenizando a população
pelo transcurso desta data, desejando crescente desenvolvimento econômico e social –
desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, o Sr. Presidente concedeu a
palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ, reportando-se aos
Ofício e Telegrama dos Deputados Estaduais, lamentando ausência na Sessão Solene
Comemorativa ao Aniversário de Salesópolis e Missa em Ação de Graças, ambas
realizadas no Distrito dos Remédios, agradeceu a admnistração desta Casa de Leis,
Presidente e funcionárias Arlete e Elisabete pela organização do evento. Destacou o
discurso alusivo à data, proferido pelo Nobre Colega Paulo Roberto, em nome deste
Legislativo, e os Nobres Pares pela presença unânime, pois, há muito, não participava de
uma solenidade tão bem organizada como aquela. Por fim, em nome das Vereadoras deste
Legislativo, registrou cumprimentos às mulheres guerreiras e batalhadoras deste município,
pelo Dia Internacional da Mulher. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA justificou
oralmente seu Requerimento Nº 15, esclarecendo que, da forma atual, não pode continuar,
pois, não se sabe se as duas funerárias que utilizam o próprio municipal estão pagando
pelo fornecimento de água e energia elétrica, bem como pela limpeza e manutenção do
prédio, entretanto, cobram pela realização dos funeráis e não cumprem a legislação em
vigor. Sugeriu dar um basta às concessões e monopólios e abrir espaço para todos
interessados, com regras pré-estabelecidas. Em seguida, também justificou seu
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Requerimento Nº 14, enfatizando a necessidade de atender a população rural, ainda que
inicialmente, em dias específicos. Com relação à sua Indicação Nº 039, esclareceu que sua
intenção é garantir à população rural, oportunidade de manifestar-se, objetivando que a
maior participação popular ajude a Administração Municipal errar menos. Também
parabenizou a Mesa Diretora e funcionários desta Casa de Leis pela realização da Sessão
Solene em que foram homenageadas pessoas deste município, ex-Veradores que foram
seus companheiros nesta Casa de Leis. Registrou a passagem de mais um Aniversário
desta cidade, enfatizando a necessidade de valorizar, prioritariamente, a população local e
depois o turista. Por fim, agradeceu a atuação das Polícias Militar e Civil nas festividades
desta cidade, especialmente, por aumentarem seus efetivos, embora os grandes problemas
enfrentados no Estado e no Brasil. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA iniciou
parabenizando todas as mulheres, em nome das funcionárias deste Legislativo, Sras. Arlete
e Elisabete, pelo Dia Internacional da Mulher. Justificando oralmente sua Indicação Nº 38,
lembrou que referida Escolinha de Futsal, sob a coordenação do Cb PM André Candelária,
tira os menores da ociosidade e favorecem a segurança do município, portanto, merece o
apoio e a parceria deste município. O orador leu parte do projeto que encaminha anexado à
proposição e acrescentou a necessidade de medidas diante da carência de fatores de
proteção à criança e ao adolescente. Esclareceu que os treinos para, aproximidamente,
cento e cinquenta crianças e adolescentes, são realizados no Centro Esportivo Municipal e
nas escolas deste município que disponibilizam suas quadras e espaços para reuniões e os
pais ajudam na compra de materiais esportivos, sendo este último o objetivo de
reivindicação desta parceria. Por fim, parabenizou o Cb PM André Candelária pelo trabalho
desenvolvido na Escolinha de Futsal Toque Fácil e frente ao PROERD neste município,
contudo, espera que o Sr. Prefeito Municipal não deixe este importante projeto acabar por
falta de apoio, haja vista ser uma das medidas discutidas e propostas em reunião sobre
melhoria na segurança e afastamento de menores dos caminhos da delinquência. Não
havendo mais oradores inscritos, percebendo que os Projetos de Leis Nºs 06 e 07/14 não
foram lidos no início do Expediente, visto que ambos estavam na pasta da pauta da Ordem
do Dia da presente sessão, em tempo, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretário que
procedesse a leitura dos mesmos. Prosseguindo, o Sr. Presidente passou para a ORDEM
DO DIA e solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura do Requerimento de
Urgência Especial Nº 003/14, submetendo-o, em seguida, à votação, o qual foi aprovado
por unanimidade. Aprovada a urgência especial, o SR. PRESIDENTE solicitou ao Sr. 1º
Secretário que procedesse a leitura dos PARECERES CJR Nº 005 e CFO Nº 011/14,
recomendando a aprovação do Projeto de Lei Nº 006/14, e CJR Nº 006 e CFO Nº 012/14,
ambos recomendando a aprovação do Projeto de Lei Nº 007/14. Em seguida, o SR.
PRESIDENTE submeteu à única discussão e votação os PROJETOS DE LEI Nºs 006/14
(Dispõe sobre revisão geral anual dos salários e subsídios dos Servidores Públicos
Municipais da Estância Turística de Salesópolis, e dá outras providências) e 007/14 (Fixa o
percentual para a concessão de auxílio alimentação aos servidores públicos municipais,
aposentados e pensionistas, e dá outras providências), ambos de autoria do Poder
Executivo, os quais foram aprovados por unanimidade, ou seja, onze votos, sem preceder
manifestação. Não havendo mais pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia, o Sr.
Presidente passou a EXPLICAÇÃO PESSOAL e, conforme livro de inscrição,
concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ reportouse à compra, pela Prefeitura local, de duas ambulâncias, do município de Guararema, que
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necessitam de muitos reparos, inclusive elétricos, para garantir condições de circulação,
portanto, disse que averiguará melhor para saber se não foram compradas sucatas.
Acrescentou que vê tanta desordem na Administração Municipal e, pelo estado de tais
ambulâncias, acredita que, em breve, elas estarão paradas na oficina, em prejuízo da
população. Com relação ao Carnaval, enfatizou a necessidade de fazer projeto antecipado
para evitar a muvuca que todos viram, revelando uma cidade sem comando, haja vista o
grande público fora do recinto da festa. Também questionou de qual presídio foram trazidos
os seguranças daquele evento, pois eles agrediam o próprio povo de Salesópolis, portanto,
nos próximos eventos, os Vereadores devem conhecer a equipe de segurança antes da
contratação, haja vista também o grande número de brigas que aconteceram. Disse que
pretende saber quanto a Santa Casa local recebeu deste evento, enfatizando que, se fosse
realizado no “Franciscão”, tudo seria prejudicado, e que é necessário planejar e decidir que
tipo de turista Salesópolis pretende receber. Concluiu declarando ter tomado conhecimento
de que o Sr. Prefeito Municipal foi agredido naquele evento, demonstrando a total
desorganização, acrescentando que uma autoridade não pode passar por tal
constrangimento. Também lamentou ter tomado conhecimento de que o Sr. Mauro dos
Santos, funcionário do Correio, ao defender uma pessoa, acabou sendo agredido também
pelos seguranças. Enfatizou que, nos próximos eventos, os Vereadores devem participar da
comissão de organização, a fim de apresentarem sugestões, pois, entende que a empresa
contratada para a segurança do Carnaval deve ser impedida de prestar serviço nos
próximos eventos do município. Convidou os Nobres Pares a recepcionarem, no próximo
dia quatorze, sexta-feira, juntamente com o Partido dos Trabalhadores do município, o exMinistro da Saúde, Sr. Alexandre Padilha, em visita a esta cidade. O VER. SÉRGIO DOS
SANTOS lembrou que, quando surgiu o comentário de que o Carnaval seria realizado no
recinto do “Franciscão”, apresentou a Indicação Nº 08, solicitando mantê-lo na área central,
como já era tradicional, sendo atendido. Também reportou-se à equipe de segurança
lembrando que, por tratar-se de mesma equipe do ano passado, os problemas deste ano
foram apenas reprise, lamentando que, ao invés de proteger os foliões, os agrediram.
Enfatizou a necessidade de formar uma comissão de festa para que, no próximo ano, sejam
tomadas medidas com relação aos problemas que ocorreram fora do recinto do Carnaval,
como a “turma do funk”, as badernas e brigas que poderiam ser evitadas, o que também
garantirá melhor renda à Prefeitura Municipal. Comentou outros problemas que devem ser
evitados no próximo ano, desde preço de cerveja até estacionamento, sugerindo cadastrar
todos interessados em trabalhar neste e nos demais eventos. Quanto às ambulâncias
citadas pelo orador que o antecedeu, disse que todos devem verificar as informações que
lhes chegam, evitando cometer injustiças, pois, ele próprio verificou e ainda ouviu
depoimento de funcionários de que foi uma ótima aquisição. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE
OLIVEIRA, reportando-se também ao Carnaval, disse que sua realização, para o próximo
ano, deve ser repensada pela Administração Municipal e por toda comunidade. Registrou
que os mencionados fatos ocorridos, fora do recinto, não foram diferentes dos que sempre
ocorreram na Praça da Matriz, quando o Carnaval era realizado nos arredores do Mercado
Municipal. Declarou que, em sua opinião, o Carnaval deveria terminar à meia noite,
evitando os problemas consequentes do abuso de bebida alcoólica, e que, à exemplo da
cidade vizinha de Paraibuna, que realiza a Festa do Milho, paralela ao Carnaval,
Salesópolis também deveria programar eventos, durante o dia, para as famílias da cidade e
visitantes, reforçando a sua condição de estância turística, usando produtos como o
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cambuci. Elogiou as Polícias Militar e Civil por constatá-las trabalhando dentro e fora do
recinto do Carnaval, especialmente, no sábado, dia de maior movimento. Declarou-se
contrário à cobrança de entrada no recinto e ainda sugeriu medidas para incrementar o
Carnaval local, que é uma festa popular, incentivando a confecção e desfile de bonecões,
bem como da Escola de Samba Reviver, entre outros que mantenham a cultura local.
Reiterou a necessidade de discutir medidas para o próximo ano, evitando a violência,
resultante do abuso da bebida alcoólica e, finalizando, lembrou que tais medidas também
devem ser adotadas nas demais festas, como por exemplo, do Divino Espírito Santo,
inclusive, estabelecendo horário para o término dos shows, tudo para melhor atender a
comunidade local e turística. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA também reportou-se
ao Carnaval, registrando que apresentará requerimento solicitando o nome da empresa
contratada para a segurança, pois, acredita, seja a mesma da Festa do Peão. Concordou
com o Nobre Colega que disse, antes de agradar os visitantes, as festas desta cidade
devem agradar seus moradores que, atualmente, estão apenas assistindo a bagunça dos
que vêm de fora impor seu baile funk e outras atividades que causaram bagunça e
reclamos. Disse que os funcionários nomeados para integrar a comissão de festa recebem
vinte por cento de acréscimo no salário, contudo, diversos moradores queriam pagar para
montar barraca no recinto e não o fizeram porque um “jogava” para o outro, sem uma
definição e, não conseguindo o objetivo, muitos montaram suas barracas fora do recinto,
sem pagar aluguel e alvará. Enfatizou que os turistas devem dançar a música que a cidade
escolhe, e não a cidade se submeter ao que eles trazem e querem, alertando que o baile
funk (ocorrido paralelamente ao Carnaval, porém fora do recinto) vem sendo sendo proibido
em vias públicas de diversas cidades da Região Metropolitana, como também o uso de
bebida em recipientes de vidro. Portanto, quando (o orador) propõe projetos de tai s
naturezas, o faz porque já tem conhecimento de que vigora, com sucesso, nas cidades da
região, julgando necessário que Salesópolis também regulamente suas festas, evitando
transformar-se em “cidade que tudo pode”, podendo agravar a situação nos próximos anos.
Dirigindo-se ao Sr. Presidente, o orador solicitou o agendamento de nova reunião com a
Secretária Municipal de Saúde, pois, na semana passada, novamente, houve falta de
veículos para transporte de pacientes, entre outros problemas já registrados. Também
agradeceu o policiamento que vem sendo realizado nesta cidade, com viaturas e motos da
ROCAM – Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas, destacando os PMs Rubens e
Braga, declarando esperar que este serviço de segurança seja mantido, porque vem
agradando toda população. Por fim, lembrou que, no ano passado, apresentou o
Requerimento Nº 141, solicitando apoio da Prefeitura Municipal ao Time de Handebol da
cidade, seja para transporte ou material esportivo, mas, os atletas ainda não foram
atendidos e o questionaram, diante dos investimentos para o Carnaval, se o Poder Público
não se preocupa com o esporte, fazendo com que muitos esportistas desistam por falta de
apoio. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA iniciou comentando que, neste ano, a triagem
odontológica anual, realizada nas escolas, não foi feita à contento, esperando que a
Secretária Municipal de Saúde tome medidas, evitando prejudicar as crianças que não têm
condições de pagar um tratamento particular. Ato contínuo, comentou que, quase setenta
por cento dos caminhoneiros salesopolenses, estão sendo multados por trafegarem na
Estrada de Santa Branca, onde foi proibido veículos pesados, e assim, perdendo sua
habilitação. Disse que o Deputado Estadual Dr. Gondim se propôs a interceder junto à
Justiça, mas, acredita que os Vereadores deste Legislativo devem também atuar para
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garantir o direito constitucional de ir e vir destes trabalhadores e pagadores de impostos
que sobrevivem da produção de madeira. Acrescentou ainda a queda no preço da madeira,
imposta pela Companhia Suzano de Papel e Celulose, a qual deveria ajudar os produtores
que investiram no ramo, por acreditar nas promessas daquela empresa. Reportando-se à
Área de Saúde, disse que nem sempre a necessidade está conjugada às ferramentas
disponíveis. Lembrou que a citada aquisição de duas ambulâncias visa suprir o aumento de
pacientes que é crescente e de necessidade diária do transporte público, contudo, o
município não dispõe de arrecadação suficiente para solucionar ou minimizar este e outros
problemas. Ressaltou, contudo, que o paciente é também contribuinte e deve ser atendido,
portanto, o Governo do Estado deveria atender melhor as pequenas cidades, haja vista as
promessas não cumpridas, ou seja, divulgam que liberarão tal recurso, mas, não liberam.
Concluiu enfatizando a importância de confirmar as informações que chegam aos
Vereadores, evitando que façam críticas baseadas em boatos, sem o direito de defesa do
acusado. Sobre o Carnaval, o orador falou que, em trinta anos, já viu muitas coisas,
portanto, concluiu que, ao longo dos anos, buscou-se a quantidade deixando de lado a
qualidade, para o que é necessária uma organização antecipada, com a participação e
opinião da comunidade. Por fim, enfatizou a necessidade de estudar toda logística dos
eventos, desde o local até a equipe de segurança, cujos funcionários devem estar
devidamente qualificados para a função, além de cumprirem outros requisitos necessários à
prestação do serviço. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS parabenizou o município e
os munícipes pelos cento e setenta e seis anos de fundação completados no último dia vinte
e oito, bem como às mulheres, representadas pelas duas Vereadores e pelas funcionárias
desta Casa de Leis, pelo Dia Internacional da Mulher, comemorado no último dia 08.
Lembrando que, na última sessão, o Nobre Par Cristian apresentou uma Indicação
solicitando reparos na ponte existente em frente à propriedade do Sr. Antonio Lúcio,
Estrada dos Cardoso, Bairro dos Mirandas (Indicação Nº 035/14), e alguns moradores
solicitaram, inclusive, a divulgação da problemática, através de faixas, para evitar que
usuários cheguem até o local e enfrentem sérias dificuldades para retornar, o orador
enfatizou que os reparos devem ser agilizados. Finalizando, convidou a equipe do Setor de
Obras da Municipalidade, a visitar o Bairro Totozinho Cardoso, quando poderão constatar a
necessidade de limpeza e manutenção das ruas, alvos de constantes cobranças aos
Vereadores, especialmente, a ele e ao Nobre Colega Marcelo, moradores do referido
bairro. Passando a presidência ao Vice-Presidente, Ver. Sérgio dos Santos, o VER.
FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA iniciou solidarizando-se com o orador que
o antecedeu, sobre a necessidade de reparos na ponte, esperando que, ao invés de
divulgar o problema, que a Administração Municipal o resolva, atendendo proposição desta
Casa de Leis e reivindicação dos moradores e usuários. Quanto ao Bairro Totozinho
Cardoso, disse que também recebe cobranças todos os dias, especialmente, acerca da Rua
Expedicionário Benedito da Fonseca, por onde, diariamente, passam os caminhões da
empresa do Sr. Boiadeiro, situação que já resultou em discussão entre o orador e o referido
empresário e, posteriormente, com o filho dele. Lamentou o fato e questionou se estão
esperando um acidente para tomar medidas definitivas, pois, muito embora saiba que o Sr.
Prefeito Municipal já conversou com aquele empresário, por não chegarem a nenhum
acordo, entende que, na condição de maior autoridade, deve tomar uma medida definitiva.
Com relação à Ordem Judicial proibindo o tráfego de veículos pesados e ônibus na Estrada
de Santa Branca, disse que o Assessor Jurídico desta Casa de Leis vem tomando medidas,
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tanto que já ocorreram outras audiências e, a próxima foi agendada para o dia oito de abril,
esclarecendo que não é o Prefeito do município de Santa Branca quem fez tal proibição.
Comentou que, muito embora a produção de eucalipto seja a principal fonte de renda desta
cidade, a Companhia Suzano de Papel e Celulose determinou a redução de cinco por cento
no valor da madeira. Acrescentou que muitas pessoas foram prejudicadas com esta medida,
pois, fizeram grandes investimentos e agora estão endividadas. Citou como exemplo de
prejuízo, o fato de que, uma área plantada que, antes valia trinta mil reais, atualmente, não
chega nem a dezoito mil reais, motivando a procura por ajuda do Poder Legislativo, por
parte de inúmeros profissionais envolvidos. Diante deste caos social e atendendo
reivindicações, o orador registrou que agendará uma reunião com o Diretor da Companhi a
Suzano, quando pretende lembrá-lo que, há trinta anos, a empresa incentivou e fomentou a
produção de eucalipto neste município e, agora, desincentiva e abandona a mesma
população, agravando muito os problemas de desemprego desta cidade. Agradeceu os
Nobres Pares que reclamaram sobre a Área de Saúde, comprovando que não é só ele que
reclama, citando a proibição do uso do carro da Vigilância Sanitária para transporte de uma
paciente, em tratamento de quimioterapia, até Mogi das Cruzes. Lembrou que o município
oferece poucos serviços de saúde, tanto que, atualmente, não se realizam partos, nem
atendimentos por ortopedista, além da falta de outras especialidades médicas, obrigando os
salesopolenses a realizarem vários procedimentos médicos em cidades da região,
necessitando, contudo, de transporte público. Lamentou a proibição do uso do carro do
Setor de Vigilância Sanitária, lembrando que tal medida pode gerar a suspensão do
tratamento e agravamento da doença, contando então, com o apoio dos Nobres Pares, aos
quais solicitou continuarem a reclamar para que haja avanço. Declarou-se indignado com a
divulgação, na mídia jornalística e televisa, de que o Governador do Estado pretende se
socorrer da água das Barragens do Alto Tietê para suprir a falta de água da Barragem da
Cantareira. Lamentou tal decisão, sem qualquer compensação, enfatizando que este
município já não é compensado pelo Estado por fornecer água à Região Metropolitana de
São Paulo e, nem sequer consegue a aprovação da Lei Específica, portanto, um descaso
para com Salesópolis. Com relação ao Carnaval, disse que já participou do evento em
várias cidades, reconheceu que, neste ano, o recinto onde foi realizada esta festa estava
muito bom e concordou que o Prefeito Municipal e nenhuma outra autoridade poderia ser
agredida, porém, concordou que a situação, fora daquele recinto, estava feia. Declarou que
não é contrário à qualquer tipo de música, ainda que seja funk, contudo, não viu nenhum
Juiz, Promotor, Conselho Tutelar e nem sequer algum policial passando pelo local (esquina
do Supermercado Okamura - Bairro Totozinho Cardoso) em que até uma criança estava
dançando em cima de um carro, altas horas da madrugada. Enfatizou que, além do funk e
muita bebida alcoólica, haviam outras coisas ruins ocorrendo naquele espaço. Finalizou
dizendo que as pessoas que se aglomeraram naquele espaço, fecharam a rua,
comprovando a urgente necessidade de uma comissão de organização para evitar os
mesmos erros nos próximos eventos, desde os que ocorreram ainda este ano, até o
próximo Carnaval. Interinamente na presidência, o Ver. Sérgio dos Santos disse que,
certamente, o orador pode contar com o apoio dos Vereadores para cobrar melhorias na
Área de Saúde e, com referência ao “Sr. Boiadeiro”, disse que já foi sugerida a solução para
os problemas do Bairro Totozinho Cardoso ao Prefeito Rafael, que é a colocação de placas
e proibição de tráfego de caminhões carregados naquela rua. Retomando a presidência,
não havendo mais oradores inscritos e nada mais havendo a tratar, o SR.
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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 24 de Fevereiro de 2014.
PRESIDENTE

:

1º SECRETÁRIO :
2º SECRETÁRIO :
A Ata supra foi lida e ________________ em Sessão Ordinária, realizada em 17
de Março de 2014.

