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              ATA DA 10ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 14 de Abril de 2014 - 2º Período da 16ª Legislatura. Aos 

quatorze dias do mês de Abril do ano dois mil e quatorze, no edifício sede deste Poder 

Legislativo, realizou-se a Décima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis 

sob a presidência do Vereador Sérgio dos Santos – Vice-Presidente 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,  registrando-se a ausência do Ver. Francisco Marcelo de Morais Corrêa e 

presença dos demais membros desta Casa.  Havendo número legal,  o Sr. Presidente 

declarou aberta a sessão e solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura da ata da 

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 

dos presentes, ou seja, dez votos, dada a ausência do Ver. Francisco Marcelo de Morais 

Corrêa.  Aprovada a dispensa da leitura, foi então a ata submetida à discussão e votação, 

sendo a mesma também aprovada por dez votos, sem preceder manifestação. 

Prosseguindo, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura das 

matérias do EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus respectivos despachos: 

RELATÓRIO e PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/14 (Dispõe sobre a rejeição 

das Contas e Balanço Geral da Prefeitura Municipal de Salesópolis, relativos ao exercício 

de 2010), de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento – desp.: À Ordem do Dia da 

próxima sessão, para única discussão e votação; REQUERIMENTOS,  solicitando ao Sr. 

Prefeito Municipal Nºs: 030 - Informar qual ou quais os motivos estão ocasionando o atraso 

do início da obra da ponte localizada na Estrada dos Cardosos, Bairro Mirandas, próximo à 

propriedade da família do Sr. Antonio Lúcio, e qual o cronograma definitivo para execução 

dos trabalhos de reconstrução,  do Ver. Edney Campos dos Santos; 031 – Enviar uma 

relação constando os nomes de todos os funcionários contratados através do Consórcio 

Três Rios, constando, respectivamente, data de admissão, cargo contratado, cargo ocupado 

e setor de atuação, do Ver. Sérgio dos Santos; e 032/14 – Informar a esta Casa de Leis, o 

motivo da não utilização da ambulância modelo Sprinter – Placa DJP-2765, do Ver. 

Benedito Lélis Renó – desps: Aprovados, Encaminhe-se; INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. 

Prefeito Municipal Nºs:  065 – Determinar ao setor competente, a limpeza e o patrolamento 

das Ruas Antonio Paulino de Miranda e Aleixo de Miranda; 066 – Determinar ao setor 

competente, a limpeza da Rua Antonio Pereira de Souza, totalmente abandonada, conforme 

se comprova com as fotos anexas; 067 – Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias 

do Brasil, objetivando a retirada do poste que seus técnicos instalaram colado à residência 

de Nº 291 da Rua Antonio Paulino de Miranda; 068 – Determinar ao setor competente, 

realizar uma campanha para castração dos cães desta cidade, cujo procedimento deverá 

ser realizado pelos próprios Veterinários da Prefeitura Municipal; 069 – Adotar as medidas 

que se fizerem necessárias, objetivando a disponibilização de meio de transporte, veículo 

ou moto, aos Fiscais Municipais, todas do Ver. Sérgio dos Santos – desps: Encaminhe-se, 

lidas no Expediente;   PARECER CFO Nº 017/14 referente ao Balancete Financeiro da 

Câmara Municipal de Salesópolis, relativo ao mês de Fevereiro/2014 – desp.: Aguarde-se o 

Parecer Prévio do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para então emitir o 

parecer final e conclusivo; CONVITES: da Secretaria Municipal de Saúde - para reunião que 

será realizada no próximo dia dezesseis, às quinze horas, nesta Casa de Leis, juntamente 

com o Conselho Municipal de Saúde, a fim de definir sobre a subvenção à Santa Casa de 

Misericórdia Frederico Ozanan; da Associação Cultural, Agrícola e Esportiva Alvor – para o 



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 10ª Sessão Ordinária, realizada em 14 de Abril de 2014                                          FL. 2 

 

 
 

UNDOUKAI, a realizar-se no dia vinte de Abril, às oito horas e trinta minutos, em sua sede 

social; COMUNICADOS sobre a liberação de recurso financeiro: do Ministério da Educação: 

no valor de R$ 5.142,00 para Alimentação Escolar – Ensino Médio; no valor de R$ 522,00 

para Alimentação Escolar – EJA e, no valor de R$ 72.172,11 referente a segunda quota do 

FNDE – todos competência 03/2014;  do Ministério da Saúde: no valor de R$ 91.543,82 

para Pagamento de Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e 

Hospitalar; no valor de R$ 34.294,00 para Pagamento de PAB FIXO – ambos competência 

04/2014 – desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, o PRESIDENTE 

INTERINO concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos.  O VER. CRISTIAN LUIZ 

CANDELÁRIA iniciou reportando-se à Indicação Nº 65, do Nobre Colega Sérgio dos 

Santos, dizendo que em todas as sessões ele também vem expondo sobre a sujeira e mato 

crescente na Rua Aleixo de Miranda e, embora a atuação do Consórcio Três Rios nesta 

cidade, o serviço ainda não foi realizado. Quanto à Indicação Nº 69 do mesmo autor, 

lembrou que, em 2013, também solicitou uma moto para os fiscais percorrerem a zona rural 

e Distrito do Remédio, portanto, não entende o que tem que ser feito para que a 

Administração Municipal enxergue as necessidades básicas desta cidade.  Referindo-se ao 

Requerimento Nº 30, do Nobre Par Edney, disse que, há mais de três meses, o trânsito no 

local está interditado e, embora ele já tenha apresentado Indicação sobre o mesmo assunto, 

sequer placas informativas impedindo o trânsito no local foram colocadas, obrigando os 

condutores de veículos, inclusive caminhões, a voltarem de marcha ré, expondo-se à todo 

tipo de risco. Finalizou enfatizando que os munícipes cobram dos Vereadores e estes 

encaminham proposições,  mas, pelo jeito, está “chovendo no molhado”, haja vista que o 

Poder Executivo sequer encaminha uma resposta para esclarecerem aos interessados. O 

VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ iniciou declarando seu apoio aos Requerimentos Nºs 30 e 

31, manifestando, de antemão,  seu interesse em obter cópia da resposta desse último, 

quando seu autor recebê-la. Em seguida, justificou oralmente seu Requerimento Nº 32, 

ressaltando que a ambulância a que se refere é uma semi-UTI, entretanto, muito embora 

tenha vindo para este município, no mês de novembro passado, apenas foi utilizada no 

Desfile Cívico. Enfatizou as dificuldades enfrentadas pela Área de Saúde e, entre elas, a 

existência de muitas pessoas necessitando desse veículo, que está guardado. Ressaltou 

entender, com tal atitude, que o atual Prefeito Municipal está cometendo crime, haja vista a 

grande e crescente quantidade de crianças natimortas, devido à demora no atendimento e 

transporte para realização de partos. Enfatizou que este Prefeito Municipal não governa 

para o povo, haja vista declarar que não disputará outras eleições, pois, um político que não 

tem projeções futuras, não merece apoio da população, pois demonstra que está no cargo 

apenas por vaidade. Acrescentou ainda que, nestes últimos meses,  muitas pessoas 

morreram por falta de socorro, portanto, questionou o que a Secretária Municipal de Saúde 

está fazendo na sua área, se apenas contribui para matar o povo. Disse que qualquer 

município gostaria de ter uma ambulância desse porte, enquanto a pertencente à 

Salesópolis está parada no Setor de Obras, o que considera um crime bárbaro, cujos 

responsáveis merecem cadeia. Enfatizou que trata-se de vida de seres humanos, portanto, 

a imprensa deveria mostrar a falta de responsabilidade da atual Administração Municipal. 

Por fim, referindo-se à sujeira nas ruas da cidade, todas tomadas de mato, especialmente, 

nos arredores da Casa da Agricultura, sugeriu uma campanha junto aos calaveiros de São 

José,  para colocarem seus animais a pastarem nas ruas, nas margens de estradas e 

avenidas, e assim limparem esta cidade, cuja situação está vergonhosa e demonstra o 
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descaso e desrespeito da Administração Pública para com a população. O VER. EDNEY 

CAMPOS DOS SANTOS justificou oralmente seu Requerimento Nº 030, cuja situação da 

ponte, já foi relatada nesta sessão, a fim de obter uma justificativa acerca da demora para 

sua recuperação, pois, há três meses, todos usuários enfrentam o problema. Lembrou que 

referida estrada conta com um movimento considerável de moradores e produtores rurais 

que escoam a produção de madeira e, ainda assim, muitos tomam conhecimento da 

situação somente quando se deparam com o problema, pois, ainda não há faixa 

comunicando o fato.  Por fim, disse que espera receber a resposta desta proposição para 

mostrar aos munícipes que tanto cobram os Vereadores sobre medidas e prazos para 

solução deste problema. Passando a presidência ao 1º Secretário – Ver. Edney Campos 

dos Santos, o VER. SÉRGIO DOS SANTOS justificou suas Indicações, expondo fotos de 

cada uma delas no telão do plenário, declarando esperar que sejam realizados os serviços 

de limpeza e patrolamento das ruas citadas que estão na área central da cidade. 

Reportando-se à sua Indicação 69, ressaltou a importância de garantir o transporte aos 

Fiscais Municipais, para que façam as devidas notificações aos proprietários que, por 

exemplo,  acumulsm entulhos e sofá em ruas e calçadas. Lembrou que o Consórcio Três 

Rios contratou vários funcionários, questionando por que estes não realizam o serviço de 

limpeza nas ruas da cidade. Referindo-se à sua Indicação Nº 68, expôs fotos e disse que 

visitou o canil localizado no Bairro do Alegre, cujas proprietárias cuidam dos cães com seus 

próprios recursos, portanto, espera que a Prefeitura Municipal apoie cedendo-lhes ração e, 

paralelamente, realize a campanha para castração dos cães soltos pelas ruas da cidade, 

alvos de constantes reclamações populares. O orador também expôs fotos do posto de 

combustível abandonado, de propriedade do Sr. Michel Kiralah, na entrada da cidade, 

enfatizando, por fim, a necessidade de notificá-lo para resolver a situação do seu imóvel 

tomado de mato. Retomando a presidência e não havendo mais oradores inscritos, nem 

pauta a se tratada na presente Ordem do Dia, o SR. PRESIDENTE INTERINO passou a 

EXPLICAÇÃO PESSOAL e, conforme livro de inscrição,  concedeu a palavra aos 

Nobres Edis inscritos. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA agradeceu ao investigador 

Roberto dos Ouros, Carcereiro Vando e demais membros da equipe da Delegacia de Polícia 

Civil de Salesópolis, lembrando que, na última sessão, o Nobre Colega Mário, comentou 

sobre os constantes furtos de fios de eletricidade e, após investigações da referida equipe, 

o criminoso, morador do Bairro Bracaiá, foi preso, pois, encontraram em sua residência, 

diversos materiais resultantes de furtos e roubos. O orador alertou a todas as pessoas que 

tiveram objetos roubados de suas residências e chácaras, registrarem os devidos Boletins 

de Ocorrência, pois, em posse dos materiais encontrados naquela diligência, constataram 

apenas  dois boletins registrados. Lembrou que, atualmente, as pessoas têm a opção de 

registrar as ocorrências pela internet, evitando a demora nas Delegacias, resultante da falta 

de efetivo profissional, mas, enfatizou que, com tal documento, a pena é agravada e o 

indivíduo punido conforme a lei. Reportando-se à sujeira nas ruas, lembrou que apresentou, 

em março, a Indicação Nº 53, solicitando a limpeza da Rua Expedicionário Indionor dos 

Santos, Jardim Nídia, contudo, até o momento, o serviço não foi realizado, nem sequer 

foram retirados o sofá e o guarda-roupa depositados na referida via pública. Relatou que a 

cidadã Jéssica Carvalho, registrou em sua página no Facebook, que procurou atendimento 

na Santa Casa local, no último dia dez, sendo informado pelo médico de plantão que não a 

atenderia por falta de material. Lamentou o fato, dizendo que não é a primeira reclamação 

desse tipo, pois, também já recebeu acerca da falta de seringas. Sugeriu às pessoas que 
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levem suas reclamações à Ouvidoria existente na Secretaria de Saúde, a fim de que sejam 

registradas e tomadas as medidas. Acrescentou que algumas pessoas já o questionaram 

acerca da arrecadação do Carnaval, cuja divulgação seria destinada à Santa Casa local e, 

embora um Vereador já tenha questionado o assunto, ainda não foram divulgados os 

valores e destinação. Por fim, disse que os Vereadores estão compromissados com a 

população, com a melhora na Área de Saúde e, embora reconheçam o potencial do seu 

interventor Rodrigo, não estão “fazendo vista grossa” às questões afetas. O VER. 

BENEDITO LÉLIS RENÓ disse que o Setor de Pessoal da Administração Municipal deveria 

prestar mais atenção e considerar que os servidores municipais já receberam seus salários, 

mas, até o momento, não receberam o vale-alimentação, embora muitos esperam para 

utilizá-lo neste período de Semana Santa e Domingo de Páscoa, enfatizando tratar-se de 

um direito dos trabalhadores. Prosseguindo, comentou que visitou as escolas da cidade e 

ouviu reclamação dos alunos de que estão enjoados de comer macarrão, cardápio diário da 

merenda escolar, muito embora seja diferente do elaborado pela nutricionista do município. 

Questionou se os mais de setenta mil reais destinados à alimentação escolar, lidos nesta 

sessão,  estão sendo gastos em água mineral à Empresa Mogiana, devido à parceria com 

companheiros. Falou que a atual gestão deveria usar esse recurso para oferecer verduras, 

frutas e leite às crianças, ao invés de apenas manter o macarrão. Disse que tudo isto 

demonstra que a atual Administração não cuida dos velhos, das crianças, dos doentes e 

nem dos seus funcionários e ainda encaminha planejamento falso de cardápio para 

Secretaria Estadual de Educação. Questionou o que estão fazendo com o dinheiro da 

merenda escolar que, sequer, é utilizado na limpeza dos seus poços artesianos, fato que 

motivou o fechamento de uma unidade escolar. Lamentou constatar a falta de compromisso 

da atual gestão para com o município e finalizou comprometendo-se a visitar outras escolas 

para levantar todos os problemas, inclusive, acerca da superlotação de transporte escolar e, 

se constatar crime, enviará o caso ao Ministério Público. A VERª. SANDRA REGINA DE 

ASSIS disse que não batalhou em campanha política,  para eleger o atual Prefeito 

Municipal, e ter como resultado a Administrçaão Municipal que tem visto. Lamentou 

constatar que a cidade está feia, a merenda escolar não é adequada e os funcionários 

públicos municipais não satisfeitos e até sentindo-se ameaçados, o que a faz entender que 

Salesópolis vive uma democracia camuflada. Incentivou os funcionários a lutarem pelos 

seus direitos, sem medo de ameaça, pois, está certa de que não terão que devolver nenhum 

dinheiro, situação que somente ocorre quando utilizam de má fé, culpa ou dolo. Corroborou 

com a manifestação do orador que a antecedeu, declarando não saber o que está 

acontecendo com o Prefeito Rafael, embora toda sua família tenha votado pela eleição dele. 

Pediu desculpas às famílias de Salesópolis, justificando que agiu em favor da eleição do 

atual Prefeito Municipal, acreditando nele e, se soubesse que tudo ocorreria como está 

ocorrendo, talvez não tivesse nem se candidatado ao cargo de Vereadora. Dirigindo-se ao 

Presidente interino, relatou que esteve em reunião com as lideranças do PMDB, em São 

Paulo, onde ouviu a Deputada Vanessa Damo falando, a um plenário lotado, que liberou um 

recurso, no valor de duzentos mil reais para Salesópolis e, até o momento, não lhe foram 

enviados os documentos necessários. Envergonhou-se ao ouvir, naquela mesma reunião, 

quando a referida deputada registrou também a liberação de uma verba no valor de três 

milhões de reais para a cidade vizinha de Biritiba Mirim, e toda verba já está aplicada. 

Diante da situação das ruas da cidade, declarou esperar que estes duzentos mil reais, 

enviados para infraestrutura, sejam utilizados em uma operação tapa-buracos,  evitando 
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perder tal recurso. O SR. PRESIDENTE em exercício informou que tinha acabado de 

receber um comunicado de que, até as doze horas do dia seguinte, o Vale-Refeição seria 

depositado nas contas dos funcionários municipais e, prosseguindo com a ordem de 

inscrição, concedeu a palavra ao VER. PAULO AROUCA SOBREIRA. O orador disse que 

faria duas cobranças, atendendo reclamos de munícipes, sendo a primeira para religar a 

energia elétrica no CCI – Centro de Convivência do Idoso, local que vinha sendo bastante 

utilizado, mas, devido à ação de vândalos, está inativo e, com isso, o direito dos idosos 

prejudicado. Em seguida, ressaltou a necessidade de medidas para que as pessoas possam 

fazer a devida manutenção no túmulo dos seus familiares, no Cemitério Municipal, pois, 

atualmente, estão impedidos e desconhecem os motivos. Passando, novamente, a 

presidência ao 1º Secretário – Ver. Edney Campos dos Santos, o VER. SÉRGIO DOS 

SANTOS comentou que visitou o Bairro Totozinho Cardoso e ouviu várias reclamações 

acerca da Quadra Poliesportiva, cujo alambrado necessita de poucos serviços de solda. 

Disse que já encaminhou Indicação, no ano passado, solicitando reforma na referida quadra 

e construção de dois banheiros para os esportistas, esperando ainda pelo atendimento. 

Enfatizou que, na próxima semana, enviará proposição cobrando o DER – Departamento de 

Estradas e Rodagem, para que reconstrua o abrigo que retirou de um ponto de ônibus do 

Bairro do Alegre. Com relação ao repasse do Carnaval, disse que basta enviar a esta Casa 

de Leis o balancete pertinente, pois, considera absurdo que a Santa Casa local não atenda 

um paciente por falta de material, consequente da falta de recurso, lembrando ainda que a 

Prefeitura Municipal repassa recurso mensal. Falou que a falta de seringa é um absurdo, 

portanto, cobrará medidas da Secretária Municipal de Saúde, na próxima reunião, 

entendendo que coisas básicas com estas não podem faltar. Registrou ainda que, se uma 

pessoa, ao assumir uma Secretaria Municipal, não tendo interesse de colocá-la para frente, 

deve dar seu lugar a outros, porque do jeito que está não pode continuar. Esclareceu que, 

muito embora seja do mesmo partido (PMDB) da Nobre Colega Sandra, não foi convidado à 

reunião citada por ela, aceditando tenha se tratado de um evento restrito às mulheres. 

Contudo, declarou estranhar que a Deputada Vanessa Damo tenha liberado apenas 

duzentos mil reais para Salesópolis e três milhões de reais para Biritiba Mirim. Disse que vai 

cobrar o envio de mais verbas para Salesópolis, contudo, sugeriu aos Nobres Pares que 

também cobrem dos demais Deputados, o que ele também fará. Disse que o valor liberado 

por aquela Deputada pode ser utilizado na aquisição de bloquetes, minimizando os 

problemas de diversas ruas. Parabenizou a Diretora da EMEF Professora Maria de Lourdes 

Gonçalves de Toledo, Bairro Fartura, pelo ótimo trabalho que vem desenvolvendo, ao 

realizar atividades diversas na escola, atraindo as crianças com jogo de bola, xadrez, dança  

e outros, esperando que continue assim. Retomando a presidência e não havendo mais 

oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE em exercício reiterou o convite aos Vereadores 

para a reunião, na próxima quinta-feira, às quinze horas, nesta Casa de Leis, com a 

Secretária Municipal de Saúde, cuja pauta será a subvenção para a Santa Casa local. 

Também registrou que, em virtude do Feriado de Tiradentes, não haverá sessão ordinária 

na próxima segunda-feira, dia vinte e um de abril. Nada mais havendo a tratar,  agradeceu a 

presença de todos e, em nome de Deus,  declarou encerrada a sessão, da qual lavrou-se 

a presente ata. 

  

                  Sala Ver. Antonio Paulino de Miranda Júnior, em 14 de Abril de 2014. 
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PRESIDENTE        : 

  

1º SECRETÁRIO   :   

  

2º SECRETÁRIO   : 

  

                        A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada 

em 28 de Abril de 2014.   

 

 
 

 


