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              ATA DA 11ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 22 de Abril de 2013 - 1º Período da 16ª Legislatura. Aos vinte 

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

realizou-se a Décima Primeira 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 ausência do Ver. Paulo Roberto de Faria 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 sessão anterior. 

Neste momento, o Ver. Sérgio dos Santos requereu a dispensa da leitura, requerimento 

este que, submetido ao Plenário, foi aprovado por unanimidade dos presentes, ou seja, dez 

votos dada a ausência do Ver. Paulo Roberto de Faria.  Ato contínuo, o Sr. Presidente 

submeteu a ata à discussão e votação, sendo a mesma também aprovada por dez votos, 

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: MENSAGEM Nº 1163/13 do Poder Executivo, encaminhando o PROJETO DE 

LEI Nº 007/13 (Autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com a Santa Casa de 

Misericórdia Frederico Ozanan de Salesópolis, conforme especifica, e dá outras 

providências) – desp.: Aguarde-se os Pareceres das comissões competentes; 

REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  077 – Requerer junto ao 

COMTUR, cópia de todas as Atas das reuniões e suas respectivas listas de presenças, 

ocorridas no período de outubro/2012 a março/2013, do Ver. Edney Campos dos Santos e 

outros; 078 – Enviar cópia das Notificações feitas às empresas que realizaram obras 

públicas que apresentam problemas e, na medida do possível, agendar reunião para que 

funcionários do setor municipal competente informe acerca de quais medidas já adotaram, 

bem como possam ouvir dos Vereadores suas colocações sobre tais obras a fim de 

decidirem as próximas medidas a serem adotadas, da COSPES – Comissão de Obras, 

Serviço Público, Educação e Saúde;  080 – Informar a respeito da infraestrutura urbana a 

ser executada na Rua Sebastião Nepomuceno da Silva e Travessa, tais como: execução de 

guias e sarjetas, canalização das águas pluviais, canalização da rede coletora de esgoto e 

pavimentação asfáltica;  081 – Informar se o Setor de Trânsito do Município vem 

acompanhando  o transporte de alunos e fiscalizando as possíveis irregularidades da 

Empresa Bonauto; 082 – Encaminhar cópia das contribuições efetuadas à APRECESP – 

Associação das Prefeituras das Cidades Estâncias do Estado de São Paulo, no período de 

2012 e 2013, todas do Ver. Benedito Lélis Renó;  083 – Enviar cópia de todos os processos 

licitatórios e uma relação de todas as empresas que participaram das concorrências 

públicas realizadas neste município, na gestão 2009 a 2012, do Ver. Sérgio dos Santos;  

084 – Determinar à Equipe da Secretaria Municipal de Educação, realizar uma reunião com 

os Professores e demais funcionários da área, a fim de tratar sobre o documento que segue 

anexo, protocolado pelos Professores da Rede Municipal, questionando a medida e 

declarando-se prejudicados diante da alteração no calendário escolar para o ano de 2014, 

bem como de outros assuntos, como por exemplo, sobre o retorno de funcionários para 

seus setores de origem, mantendo esta comissão informada, da COSPES – Comissão de 

Obras, Serviço Público, Educação e Saúde; e 079/13 – Solicitando a SABESP, informar 

sobre o projeto da rede de esgoto na Rua Sebastião Nepomuceno da Silva e Travessa, do 

Ver. Benedito Lélis Renó – desps.: Aprovados, encaminhe-se;  INDICAÇÕES solicitando ao 
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Sr. Prefeito Municipal Nºs:  151 – Analisar o Anteprojeto de Lei que encaminha em anexo, 

dispondo sobre a instituição do Cartão da Mulher no Âmbito deste Município, e posterior 

envio a esta Casa, para deliberação, na forma de Projeto de Lei, do Ver. Francisco Marcelo 

de Morais Corrêa; 152 – Analisar o Anteprojeto de Lei que encaminha em anexo, dispondo 

sobre a redução de jornada de trabalho ao servidor municipal que seja responsável legal 

por portador de necessidade especial, e posterior envio a esta Casa, para deliberação, na 

forma de Projeto de Lei;  153 – Analisar o Anteprojeto de Lei que encaminha em anexo, 

dispondo sobre Convênio com a APAE para desenvolvimento do Projeto Equoterapia,  e 

posterior envio a esta Casa, para deliberação, na forma de Projeto de Lei, ambas do Ver. 

Cristian Luiz Candelária; 154 – Determinar à Secretaria Municipal de Obras, adotar as 

providências urgentes visando a manutenção da Estrada das Palmeiras, no Bairro dos 

Pintos, partindo do trecho de acesso pela Estrada Rodrigues de Campos, seguindo em 

sentido ao entroncamento com a estrada dos Cardoso;  155 – Determinar à Secretaria 

Municipal de Obras, adotar as providências urgentes objetivando a manutenção da Estrada 

do Soarada, trecho de acesso ao sítio do Sr. Anésio, Bairro dos Pintos, ambos do Ver. 

Edney Campos dos Santos;  156 – Adotar as providências necessárias, objetivando a 

construção de um banheiro, com fossa séptica para não poluir o Rio Paraitinga, a fim de 

atender os frequentadores do Centro de Lazer da “Avenida Nova” e “Praça dos Idosos”, 

bem como seja colocada iluminação na referida praça; 157 – Determinar a retirada das 

árvores que foram plantadas nos espaços onde foram construídas as calçadas desta 

cidade, replantando-as em outros lugares que não prejudique o trânsito livre de pedestres, 

carrinhos de bebês e a movimentação dos usuários de cadeira de rodas ou muletas, bem 

como sejam verificadas as árvores que estão no meio das calçadas mais antigas desta 

cidade, adotando a mesma providência, ambas do Ver. Sérgio dos Santos – desps.: 

Arquive-se, lida no Expediente;  COMUNICADO do Ministério da Educação, sobre a 

liberação de recurso financeiro no valor de R$ 113.784,56 – referente a 1ª Parcela do FNDE 

– desp.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, o Sr. Presidente concedeu a 

palavra aos Nobres Edis inscritos.  O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA iniciou 

justificando sua Indicação Nº 153, enfatizando a importância do projeto para recuperação 

das crianças com necessidades especiais. Acrescentou que no dia vinte e três de janeiro, a 

Fisioterapeuta Sra. Mariana – Pioneira da Equoterapia na Região do Alto Tietê, expôs o 

projeto às Secretárias Municipais de Saúde e de Educação, bem como à Equipe 

Multidisciplinar. O orador disse que não fez o anteprojeto para ser engavetado, portanto, 

não medirá esforços para sua efetivação, tanto que já está buscando apoio junto a 

deputados para que, um dia, a equoterapia seja implantada neste município.  Esclareceu 

que a equoterapia é um tipo de terapia, em que se utiliza de cavalo como agente promotor 

de ganhos físicos, psicológicos e educacionais através da equitação, e o ato de montar 

desenvolve novas formas de socialização, autoconfiança e autoestima.  Ressaltou sua 

intenção de sensibilizar o Chefe do Poder Executivo para que seja firmado o convênio e 

assim, seja implantada uma APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais nesta 

cidade. Concluiu destacando que, ao contrário daqueles que julgam tratar-se de uma utopia, 

para ele, esta idéia é uma realidade que requer otimismo e muita força de vontade. 

Reportando-se à Indicação Nº 152, esclareceu que objetiva criar uma jornada especial de 

trabalho, com redução de cinquenta por cento,  aos servidores que tenham um ou mais 

filhos portadores de deficiência, que requeiram a presença do servidor público para terapia 

e integração do paciente junto à sociedade. Por fim, disse esperar que esta seja mais uma 



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 11ª Sessão Ordinária, realizada em 22 de Abril de 2013                                           FL. 3 

 

 
 

proposta que retorne a este Legislativo, em forma de projeto de lei, sendo aperfeiçoada,  se 

necessário. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS justificou oralmente sua Indicação Nº 156, 

acrescentando que, se atendido seu pedido para iluminar aquele espaço, certamente, ele 

será frequentado também no período noturno e, quanto ao banheiro, disse que a 

Municipalidade poderá substituir a construção pela aquisição de banheiro químico.  

Também justificou sua Indicação Nº 157, dizendo que a apresentou a fim de melhor atender 

os pedestres e portadores de necessidades especiais. Finalizando, justificou seu 

Requerimento Nº 83, acrescentando que quase todas as empresas que prestam serviço 

neste município são de Caraguatatuba e que seus proprietários devem ser 

responsabilizadas pelas obras públicas mal feitas nesta cidade. O VER. BENEDITO LÉLIS 

RENÓ justificou oralmente seu Requerimento Nº 79 e Indicação Nº 80, acrescentando que 

pretende juntar as informações sobre as obras na Rua Sebastião Nepomuceno da Silva e 

acompanha-las. Também justificou seu Requerimento Nº 081, dizendo que tem recebido 

inúmeras reclamações acerca do mau serviço prestado pela Empresa Bonauto. Declarou 

seu apoio ao Requerimento Nº 84, da COSPES, embora considerando tardia a proposta 

porque a Área de Educação enfrenta o maior caos que Salesópolis já vivenciou, tanto que 

as escolas ainda não contam com telefone, nem internet, apesar da liberação do recurso no 

valor de R$ 113.784,56, conforme COMUNICADO do Ministério da Educação, lido nesta 

sessão. Falou que a prioridade deste governo deveria ser a educação, a prioridade de um 

governo sério deveria ser as crianças, contudo, não é o que se constata neste município. 

Acrescentou ainda que há falta de professores capacitados para determinadas áreas, assim 

como faltam servidores diversos, situação que atribuiu à “bagunça feita no sistema de 

educação” (com o retorno de funcionários aos setores de origem) pelo Sr. Prefeito Municipal 

que deveria conhecer o setor para, depois, fazer modificação pela sede de perseguição 

política. Lembrou que já passou dos cem dias de governo, ainda não “colocaram a casa em 

ordem” e estão resolvendo os problemas criados nesta gestão e não os que já existiam. 

Disse que, enquanto não tomarem providências, usará a tribuna para expor os problemas, 

contudo e embora tardiamente, registrou que, nesta data, funcionários foram limpar a escola 

e a caixa d’água. Sugeriu aos Vereadores mais próximos do Sr. Prefeito, cobrarem dele 

mais dinamismo porque, do contrário, a administração não andará. Lembrou, por fim, que 

antigamente, o Prefeito Municipal, logo cedo, ia ao Setor de Obras e fazia reuniões com os 

servidores municipais, mas, embora as inúmeras proposições apresentadas pelos 

Vereadores, ainda não foi realizada nenhuma reunião com aquele pessoal. O VER. EDNEY 

CAMPOS DOS SANTOS disse que suas Indicações Nºs 154 e 155 dizem respeito à 

manutenção de estradas rurais, cujos problemas vêm sendo alvo de solicitações de 

melhorias,  desde o ano passado, pois são utilizadas para escoamento de madeira e 

transporte escolar, esperando maior atenção da atual gestão. Justificando seu 

Requerimento Nº 77, disse que muitos munícipes o questionam acerca dos assuntos que 

vêm sendo discutidos no COMTUR e, através das atas solicitadas, poderá obter todas as 

informações e assim, tanto ele, quanto os munícipes, poderão dar opiniões. Passando a 

presidência ao vice-Presidente, Ver. Cristian Luiz Candelária, o VER. FRANCISCO 

MARCELO DE MORAIS CORRÊA justificou oralmente sua Indicação Nº 151, esclarecendo 

que o Cartão da Mulher será como um prontuário para acompanhamento médico, onde 

constará todas informações para o atendimento das pacientes salesopolenses, cabendo ao 

Sr. Prefeito Municipal transformar esta proposta em projeto de lei.  Retomando a 

presidência e não havendo mais oradores inscritos,  nem pauta a ser tratada na presente 
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Ordem do Dia, o Sr. Presidente passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL e, conforme 

livro de inscrição, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. CRISTIAN LUIZ 

CANDELÁRIA iniciou agradecendo o servidor municipal Sr. Renato,  pela atenção 

dispensada e na solução dos problemas no setor de trânsito, deste município. Relatou que 

o Sr. Renato foi solicitado a tomar medidas na Praça Padre João Menendes, sendo uma 

delas, o fechamento do porão do palco, evitando sua utilização por usuários de 

entorpecentes e para atos libidinosos. Comentou que já solicitou reunião para definir 

operações policiais na Praça Padre João Menendes, entretanto, soube que os Conselheiros 

Tutelares responderam que somente atendem quando solicitados. Relatou que, na 

madrugada deste sábado, o Sr. Renato estava na praça e ligou para o Conselho Tutelar, 

solicitando apoio, pois haviam  menores na rua, até aquela hora, e pediu também apoio à 

Polícia Militar, entretanto, nem um, nem outro o atendeu, razão pela qual decidiu ir embora, 

visto que, sem o apoio solicitado, não conseguiria resolver o problema. Disse o orador que 

conversará com o Comandante da Polícia Militar local e com o Conselho Tutelar que, 

sequer atendeu ao chamado telefônico do Sr. Renato. Prosseguindo, registrou a Festa 

Undokai, realizada pela Colônia Japonesa no Clube Alvor, agradecendo o convite e 

parabenizando a organização das gincanas que envolveram crianças, adolescentes e 

idosos. Comentou que, na semana passada,  esteve no Gabinete do Deputado Estadual 

Estevam Galvão de Oliveira, oportunidade em que protocolou solicitação de emenda 

parlamentar, objetivando a liberação de recurso para aquisição de microônibus para 

transporte de atletas deste município,  e uma van para transporte diários de pacientes para 

os mais diversos hospitais e clínicas da Capital. Disse ter tomado conhecimento de que 

vários exames foram perdidos por falta de veículo, uma das justificativas que apresentou no 

seu pedido. Informou que, naquela oportunidade, o Nobre Deputado comentou já dispor de 

um recurso, no valor de cem mil reais, quando oficiou ao Sr. Prefeito Municipal para utilizar 

o recurso no transporte já solicitado, quem imediatamente se dispôs a apoiar e reforçar o 

pedido. Também informou que, segundo o Sr. Renato, nesta semana, iniciará a sinalização 

de solo horizontal nas ruas centrais desta cidade, iniciando pelas vagas para idosos, carga 

e descarga, motocicletas e aplicação da zona branca. Acrescentou que, após tal 

demarcação, segundo o Sr. Renato, os autos de infração serão aplicados apenas em 

caráter educativo, as quais serão validadas somente após a afixação de placas de 

regulamentação. Diante de algumas reclamações que registrou em tribuna, da Secretaria 

Municipal de Educação, disse que recebeu o documento da Secretária da pasta, que segue 

transcrito: “Assumindo a Secretaria Municipal de Educação e Cultura da Estância Turística 

de Salesópolis, a partir de primeiro de janeiro de dois mil e treze, trabalhamos com afinco, 

nesses cento e onze dias, de acordo com o GDAE,  no ano de dois mil e doze tínhamos um 

mil setecentos e quarenta e seis alunos matriculados na rede municipal de ensino e, em dois 

mil e treze, contamos com um mil setecentos e cinquenta alunos, buscando solucionar todos 

os problemas pertinentes a esta pasta, respaldando-me em determinações superiores e 

mesmo diante de todos os problemas existentes, tivemos o sucesso em solucionar os 

seguintes: 1) mantivemos todos os professores da rede municipal de ensino, 2) mantivemos 

o convênio com a Secretaria de Estado de Educação em relação aos professores, 3) 

acomodamos os alunos da EMEI Polymnia Bueno Leite na EMEF Professora Maria de 

Lourdes Gonçalves de Toledo, 4) atendemos aos alunos da fase da Educação Infantil 

pertencente à Creche, em período parcial, na EMEI Professora Maria Aparecida Freire de 

Faria, 5) fizemos reforma emergencial na EMEI Professora Maria Aparecida Biasoli, 6) 
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executamos, com bastante êxito, a semana de planejamento escolar, no início do ano letivo, 

7) adiamos a data de início do ano letivo para melhor atender à Educação em seu âmbito 

global, 8) firmamos parceria com a Empresa Bandeirante Energias do Brasil no 

desenvolvimento do Programa “Boa Energia nas Escolas”, oferecendo capacitação a todos 

os professores e visitação, pelos alunos e professores das EMEF’s ao caminhão-maquete 

do programa, 9) realização de evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, 10) 

realização do Desfile Cívico, com a participação das escolas municipais e estaduais, em 

comemoração ao Aniversário da Cidade, 11) desenvolvimento do Programa Ler e Escrever, 

12) aquisição de Ovos de Páscoa para toda a Rede Municipal de Ensino, 13) executamos o 

processo seletivo para contratação de professores para o AEE; 14) executamos o 

procedimento de dedetização, desratização, limpeza da caixa d’água, troca de filtros e 

recarga de extintores de todas as escolas, 15) mudança da Secretaria para o prédio da Rua 

Braz Torraga Nº 485, para podermos atender a Oficina Terapêutica e dar um espaço digno 

aos Especiais. Na área administrativa adotamos as seguintes medidas: 1) solicitamos a 

compra de material escolar, material de escritório, material de limpeza e material de higiene, 

2) solicitamos a regularização do pagamento das contas dos serviços essenciais – água, luz 

e telefone, das escolas do município, 3) requeremos a alteração da denominação das 

escolas EMEI Polymnia Bueno Leite e EMEF Professora Maria de Lourdes Gonçalves de 

Toledo para Escola Municipal Professora Maria de Lourdes Gonçalves de Toledo, para 

atender, legalmente, a todos os alunos nelas matriculados, junto à Diretoria Regional de 

Ensino, 4) solicitamos a contratação de Nutricionista para regularização da situação do CAE 

junto ao CRN, 5) solicitamos a limpeza externa de todas as escolas do campo. Existem 

outras pendências a serem solucionadas que dependem da atuação de outros órgãos da 

administração municipal e que assim aguardam respostas, para que possamos ter uma rede 

municipal de ensino eficiente, igualitária e com qualidade. Professora Amélia de Carvalho 

Torraga – Secretária Municipal de Educação e Cultura”. Terminada a leitura, o orador 

finalizou acrescentando que isso demonstra que todos os documentos estão sendo feitos, 

contudo, os serviços pendentes naquela secretaria dependem de outras secretarias. O 

VER. MÁRIO BARBOSA PINTO comentou que, quase todo final de semana, ocorrem 

roubos de fios telefônicos e sempre nos mesmos trechos, entrada da Petrobrás, próximo ao 

Hotel Fazenda e na Estrada as Pitas, portanto, disse que está fácil pegar os ladrões, basta 

à Polícia Militar percorrer tais trechos, evitando então que os moradores fiquem sem 

telefone e internet. Agradeceu à Equipe do Setor de Obras que, atendendo seu pedido, 

passou a máquina na estrada do Bracaiá, agradando vários moradores. Comentou que 

oficializará pedido ao Sr. Prefeito Municipal, com relação à água que foi desviada e, agora 

pega o muro da propriedade do “Sr. Raul Federal”, que está desbarrancando, e a Torre da 

OI, precisando de medidas urgentes da Defesa Civil do Município,  para evitar queda do 

muro e até mesmo da citada torre. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA agradeceu ao 

Sr. Presidente pelas reuniões agendadas e realizadas, nesta Casa de Leis, sendo a última 

com representantes da Empresa Júlio Simões, aguardando então as mudanças e  

divulgação a todos. Também agradeceu o Deputado Gondim pelo manifesto em tribuna na 

Assembléia Legislativa do Estado, com relação ao ofício enviado pelo engenheiro do DAEE 

(lido e comentado na sessão anterior). Em seguida, reportou-se ao falecimento do ex-

motorista deste Legislativo – Jair José Lopes, lembrando que ele (o orador) está há algum 

tempo nesta Casa de Leis e convive diariamente com funcionários e assessores, portanto, 

foi pego de surpresa com a notícia do falecimento daquele colega de trabalho. Disse que o 
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Jair tinha seu jeito de ser e que, muitas vezes, discutiram, mas, também dividiu com ele 

muitas conquistas que obteve através desta Casa de Leis, haja vista que, muitas delas, 

chegou ao local onde as pleiteou e buscou soluções para o município, levado pelo motorista 

Jair Lopes. Registrou que esta Casa de Leis nunca teve prejuízos com o veículo oficial, 

causado por aquele motorista e, assim como todos têm defeitos e qualidades, ele era amigo 

e companheiro de todos. Declarou sentir a falta do amigo Jair, nesta manhã, quando passou 

por esta Casa de Leis com destino à escola do seu filho, lembrando que, diariamente, o 

encontrava na rua, tirando o carro ou acertando documentos para os que iam viajar; 

também no período da tarde, lembrou que ele sempre estava em seu gabinete,  fazendo 

uma brincadeira ou contando uma piada, sendo triste não tê-lo mais junto. Lembrou ainda 

que o motorista Jair Lopes sempre lhe dizia e aos demais amigos,  da saudade que sentida 

do seu filho, falecido muito jovem, e comentava da sua vontade em reencontrá-lo quando 

também falecesse, pois reconhecia que deixou de fazer muita coisa por ele e queria 

reparar. O orador lembrou que o Jair fez muitas coisas boas, para si e para os outros, 

inclusive recuperando-se de uma vida complicada,  acreditando então que, onde estiver, 

estará ao lado do seu filho, que era o seu grande anseio. Por fim, disse que tantas vezes 

elogia-se e fala-se de muitas pessoas nesta Casa de Leis, por isso, não poderia deixar de 

registrar a perda deste grande amigo e companheiro. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS 

parabenizou o orador que o antecedeu pelas palavras relativas ao motorista Jair Lopes, 

enfatizando que, realmente, foi uma grande perda para todos, era um grande amigo que 

trabalhou, muito tempo, nesta Casa de Leis. Reportando-se à sua manifestação da sessão 

anterior, disse que os funcionários que se sentirem ofendidos, deveriam requerer a ata para 

constatar a veracidade dos fatos. Disse que não retiraria nenhuma vírgula da sua 

manifestação, porque foi um mal entendido acerca da contratação do “Sr Panca” (ex-

Vereador Antonio Rodrigues de Camargo Neto), quando registrou que ele era ótima pessoa, 

mas, não concordava com a sua contratação, haja vista que os funcionários não tinham 

reajuste salarial por falta de recursos financeiros e seu salário cobriria o de quatro 

trabalhadores braçais. Disse que citou o nomes das funcionárias Joice P. Souza, Gisele 

Nunes dos Santos Faria, Cintia F. Pinto, Rosangela Maria dos Santos de Souza e Marli – 

Agente Administrativa, e esclareceu que, quando questionou o Sr. Prefeito Municipal sobre 

a contratação do “Sr. Panca”, ele lhe respondeu que precisava de alguém capacitado para 

elaborar ofícios e, ao citar o nome delas, quis dizer que eram capazes, portanto, 

dispensaria tal contratação. Lamentou que elas tenham se ofendido pelo mal entendido, 

contudo, deveriam ter solicitado cópia da ata para confirmar o que pensaram, pois, na 

verdade, acredita que o Prefeito Rafael poderia ter nomeado uma delas para assumir o 

cargo para o qual o ‘Sr. Panca” foi contratado, e que jamais quis dizer que não tinham 

capacidade para elaborar requerimentos. Novamente, lamentou que referidas funcionárias 

não souberam ou não quiserem entender o que ele falou,  todavia, encerrou o assunto 

porque o Sr. Prefeito já efetivou o contrato com aquele que é pessoa da sua confiança, 

registrando que, se fosse Prefeito Municipal, não faria o que ele fez. Enfatizou que, nos 

seus vinte anos de vereança, jamais prejudicou algum funcionário, pelo contrário, sempre 

procurou ajuda-los e, desta forma, jamais faria isso agora, denegrindo a imagem delas. Com 

relação ao Conselho Tutelar, disse acreditar que, devido ao plantão, os Conselheiros 

devem atender sempre que convocados, especialmente, aos sábados e domingos,  ainda 

mais com o crescente envolvimento de crianças com bebidas alcoólicas e outras 

ocorrências na Praça da Matriz. Lembrou que os Conselheiros foram eleitos para a função 
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que exercem e, se não estão trabalhando à contento, sugeriu que os descontentes oficiem à 

Juíza local, quem deverá tomar providências, pois aceitaram os salários e devem cumprir 

direito a função. Registrou que, na próxima semana, enviará denúncia ao Ministério Público, 

para que a Construtora Três N Ultralimitada, com CNPJ Nº 54.320.544/001-60, e endereço 

à Rua Major Ayres, 189 – Sala 5 – Caraguatatuba, cujo responsável é o Engº. Nilton 

Oliveira e Silvas, venha refazer a obra que realizou no Cemitério Municipal, cujas fotos 

expôs na sessão anterior, demonstrando fios expostos entre outros problemas. Disse que já 

recebeu resposta dos documentos que enviou ao Ministério Público, citando o Ofício Nº 

106/13, da Promotora de Justiça da Vara Distrital local, sobre a execução deficiente de obra 

pública – calçadas às margens do Rio Paraitinga, onde encaminha cópia da Portaria de 

instauração do Inquérito Civil e solicitando para que informe, no prazo de trinta dias, quais 

providências foram adotadas, no âmbito do Legislativo, para a apuração dos fatos. 

Esclareceu que, desta forma, a Promotoria questiona quais providências esta Casa de Leis 

adotou, contudo, já adiantou que lhe responderá que solicitou ao Sr. Prefeito Municipal 

convocar a empresa a refazer o serviço, bem como encaminhou requerimento e indicações. 

Lembrou ainda que, naquele documento, a Sra. Promotora disse considerar ato de 

improbidade administrativa, que atenta contra os princípios da Administração Pública, 

qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade 

e lealdade às instituições, além de outros princípios, motivando assim a instauração do 

deste Inquérito Civil. Acrescentou ainda que, no referido ofício, está registrado que a 

Câmara Municipal tem a tarefa de exercer o controle externo da atividade da Prefeitura, 

ressaltando que trata-se de dever e não de direito, porque o princípio da obrigatoriedade 

impera não somente ao Parquet, mas também aos Vereadores, uma vez que estes são os 

legítimos representantes dos anseios da população local, inclusive no que toca ao desejo 

de uma Administração proba e eficaz, portanto, não importam os meios utilizados, mas, é 

imprescindível a atuação de todos para investigar e até processar e punir os responsáveis 

pela omissão. Ressaltou o poder do Vereador e a importância de cobrar os consertos, 

porque as obras realizadas foram mal feitas, “meia-boca”, alvo de reclamos de todos, muito 

embora as empresa tenham recebido muito para sua execução. Questionou, tal qual a 

Promotora de Justiça o fez, como foi feito o pagamento a uma obra mal acabada, alguém 

deve ter assinado aprovando o pagamento. Disse que o Prefeito Municipal anterior deveria 

ter mandado refazer a obra, tal qual uma pessoa comum faz ao pedreiro que realiza obras 

em sua casa particular, entretanto, se aquele não o fez, cabe à atual gestão cobrar os 

consertos e, não sendo atendido, deve enviar o caso ao Ministério Público, tal qual esta 

Casa de Leis está fazendo. A VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS registrou os sentimentos 

aos familiares do Nobre Colega Paulo Roberto de Faria, cujo pai foi sepultado nesta data, 

bem como à família do ex-colega de trabalho Jair Lopes, sepultado no último sábado. 

Quanto ao mal entendido com relação às funcionárias da Prefeitura Municipal, disse que 

entendeu o que o Nobre Par quis dizer, entretanto, confirmou que as funcionárias não 

entenderam e se chatearam, tanto que a questionaram  por que não usou a tribuna para 

defendê-las, pois, já tinha trabalhado com elas e sabia o que faziam. Disse que, na 

oportunidade, esclareceu àquelas funcionárias o que entendeu da manifestação do Nobre 

Colega, todavia, atendendo pedido delas, esclareceu que, embora todos trabalhem na 

mesma sala da Administração Municipal, ali estão três setores distintos. Disse que as 

funcionárias Marli e Joice, são do Setor de Protocolo, as funcionárias Rosângela, Gisele e 

Cintia, do Departamento Pessoal, entretanto, quem elabora os ofícios, é apenas um 
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funcionário da Administração. Reconheceu a capacidade das funcionárias, pois trabalhou 

com elas e sabe que, muitas vezes, levam serviço para casa, lembrando que a Prefeitura 

Municipal é a maior empresa de Salesópolis, totalizando quase seiscentos funcionários para 

serem administrados apenas pelas três funcionárias, o que não é comum se constatar em 

empresas privadas. Concluiu reforçando que todos têm capacidade para elaboração de 

ofícios, contudo, cada um já exerce a sua função, e o Prefeito Rafael não deve ter 

contratado o “Sr. Panca” apenas para elaborá-los, mas, porque há vários processos 

administrativos emperrados, sendo necessário seu estilo ágil e experiência para dar-lhes 

vazão, bem como para responder, corretamente, os questionamentos encaminhados pelos 

Vereadores. Também elogiou a Festa da Colônia Japonesa, onde os Vereadores foram 

muito bem recebidos, registrando a participação de crianças naquele evento competitivo 

que considera de grande importância para o estímulo aos estudos. Lembrou ainda que os 

prêmios para as crianças sempre foram voltados à educação, cadernos grandes e 

pequenos, caixas de lápis coloridos de vários tamanhos, sempre conforme a classificação, 

deixando clara a importância da educação para o crescimento do País. Reportando-se à 

situação de violência crescente desta cidade, envolvendo crianças e adolescentes, alvo de 

manifestações constantes do Nobre Colega Cristian, ex-policial militar, a oradora comentou 

que sua casa foi invadida, neste final de semana. Relatou sentir a sensação de impunidade 

e incapacidade, porque invadiram sua casa enquanto ela e seus familiares dormiam, 

inclusive extraindo objetos, tudo resultante do tráfico de drogas. Ressaltou que, se não se 

reunirem nesta Casa de Leis, representantes do Ministério Público, Juiz, Polícia Militar e 

Civil e Conselho Tutelar para decidirem as providências a adotar, daqui a pouco, o tráfico 

expulsará as pessoas de bem desta cidade. Lembrou que, na primeira sessão deste 

Legislativo, apresentou proposição solicitando a instalação de câmeras de monitoramento 

na cidade, através das quais pode-se conhecer todos que entram e saem desta cidade, cuja 

parceria a Polícia Militar já se propôs em firmar. Disse que trabalha muito e dorme muito 

cansada, portanto, ao ouvir o barulho, pensou que fosse apenas um gato e, 

lamentavelmente, era um gatuno levando seus pertences, além de deixarem pinos de 

cocaína no seu quintal. Lamentou o fato porque os que entraram na sua casa sabiam que 

ela é advogada e vereadora, tanto que estão utilizando o celular extraído da sua residência 

como um troféu, portanto, acrescentou, se todos ficarem de braços cruzados, fingindo que 

Salesópolis é um paraíso, a situação se agravará. Lembrou que, desde 2001, vem alertando 

a existência de crianças, com sete e oito anos de idade, viciadas em droga, contudo, parece 

que ninguém a escuta, tal qual ocorre com o Nobre Colega Cristian, que usa a tribuna para 

fazer o mesmo alerta. Disse que não ficará quieta e muitas pessoas lhe perguntam se ela 

não tem medo, mas, respondeu que ainda deporia na Delegacia de Polícia local, bem como 

chamou a Polícia Militar e o Conselho Tutelar, e ambos estiveram no local onde se reuniam, 

aproximadamente, entre dez e quinze crianças dentro de uma casa, vizinha à sua 

residência, na faixa de doze anos. Registrou que o local é uma “boca de fumo”, e que ficou 

durante toda madrugada fotografando os frequentadores e os carros que estão trazendo 

drogas, e as fotos foram todas entregues à Delegacia local. Reiterou a necessidade das 

câmeras de monitoramento para identificar os proprietários dos carros que entram e saem 

desta cidade e finalizou enfatizando que Salesópolis é uma cidade muito pequena e todos 

sabem quem é quem e os carros que cada um possui, portanto, lamentáveis tais problemas. 

O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ também registrou suas condolências às famílias do 

Colega Jair Lopes, sepultado no último sábado,  e do Ver. Paulo Roberto de Faria, cujo pai 
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foi sepultado nesta data. Em seguida, agradeceu a Colônia Japonesa pela recepção aos 

Vereadores, na Festa Undokai, que é uma festa da família, uma cultura milenar, que a 

sociedade local deve aproveitar o exemplo. Reportando-se à praça construída em frente às 

unidades escolares Professora Olga Chakur Farah e Mestra Henriqueta, disse que a 

iluminação é deficiente, embora esteja em frente das citadas escolas, portanto, na próxima 

sessão, enviará proposição solicitando medidas para melhorar a iluminação. Com relação a 

resposta do Sr. Prefeito Municipal sobre a passagem do aterro, disse que, além de não 

satisfazer seus questionamentos, vê que muito pouco tem sido feito para aquela população. 

Registrou que colocaram pessoas no bairro para espalhar informação de que o orador está 

impedindo a obra, por ter encaminhado documento aos órgãos ambientais, entretanto, o 

bairro conta com pessoas inteligentes e com acesso à internet, facilitando o 

acompanhamento das sessões deste Legislativo. Expondo fotos do finado Exmo. Senhor 

Sebastião de Melo Faria – Emérito Cidadão deste município, maestro que dedicou sua vida 

à cultura, à música e a poesia, registrou que, no dia vinte e cinco deste mês, completaria 

oitenta e um anos. Lembrou que, quando jovem, participou do coral em que ele era maestro 

(Coral Santa Cecília), e que, atendendo a convite, aquele maestro sempre se fazia presente 

abrilhantando os eventos da cidade. Também lembrou que, no dia dezoito de abril foi 

comemorado o Dia do Livro Infantil e, como neste dia sempre se homenageia o Escritor 

Monteiro Lobato, registrou uma frase dele “Os livros não mudam o mundo, os livros mudam 

as pessoas e as pessoas mudam o mundo”. Aproveitou para pedir maior atenção para as 

pessoas envolvidas com a Área de Educação, buscando projetos mais inteligentes para 

evitar as coisas ruins que vêm ocorrendo nesta cidade, conforme relato da oradora que o 

antecedeu. Lamentou constatar que não há falta de recursos, mas, de iniciativa, haja vista 

que, desde janeiro,  os assuntos mais importantes debatidos nesta Casa de Leis são as 

ocorrências envolvendo jovens, tanto que os projetos mais importantes estão ligados aos 

problemas sociais. Acrescentou que isso demonstra que o município está caminhando para 

uma direção que ninguém gosta, portanto, há que se fazer alguma coisa. Finalizando, o 

orador requereu aos Vereadores mais próximos do Prefeito Rafael,  que lhe dêem 

conhecimento do manifesto e preocupação com a juventude, exposto nesta sessão. O VER. 

EDNEY CAMPOS DOS SANTOS também registrou seus sentimentos às famílias do 

Motorista Jair Lopes e do pai do Ver. Paulo Roberto de Faria, pedindo a Deus que as 

conforte e que ambos estejam na glória e ao lado de Deus e de seus entes queridos. Ato 

contínuo, registrou a visita da Sra. Dorian Vaz – Assessora do Gabinete da Presidência da 

República, no último dia cinco de abril, quando esteve, nesta cidade, explanando sobre os 

objetivos do milênio, e formando o núcleo municipal da ODM. Esclareceu que os objetivos 

são mundiais, não apenas nacional, e que, muito embora o Brasil, em termos gerais, esteja 

atendendo tais metas, quando subdividido, percebesse-se que há muito por fazer, 

enfatizando a necessidade de todos se engajarem para atingir os objetivos, que seguem 

transcritos: 1) acabar com a fome e a miséria, 2) educação básica de qualidade para todos, 

3) igualdade entre os sexos e valorização da mulher, 4) reduzir a mortalidade infantil, 5) 

melhorar a saúde das gestantes, 6) combater a aids, a malária e outras doenças, 7) 

qualidade de vida e respeito ao meio ambiente, e 8) todo mundo trabalhando pelo 

desenvolvimento. Em seguida, disse que, se cada pessoa contribuir com o que lhe é 

possível na busca destes objetivos, juntos melhorarão, em muito, a situação deste município 

e do Brasil como um todo. Reportando-se às suas proposições, em que solicitou 

manutenção de estradas rurais, registrou que, na próxima sessão, apresentará outra 
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objetivando manutenção também da Estrada Rodrigues de Campos, um dos principais 

acessos ao Bairro dos Pintos. Justificou o pedido, esclarecendo que, no início do mês de 

maio, será realizada uma festa religiosa no bairro e, diante da prevista crescente 

movimentação, será necessária a colocação de material na estrada, antes do evento. 

Agradeceu o funcionário Antonildes pela atenção que tem dispensado à limpeza do 

Ambulatório Médico, designando pessoal para minimizar a situação, até que seja resolvida 

em definitivo. Disse que também tem constatado o atendimento de algumas indicações 

apresentadas por esta Casa de Leis, citando como exemplo o serviço de captação de água 

nas proximidades da praça do Bairro Totozinho Cardoso, além de algumas manutenções na 

própria praça.  Frisou que estas pequenas obras estão sendo realizadas domesticamente, 

ou seja, com mão-de-obra da própria Municipalidade, demonstrando que há casos em que o 

processo de licitação é dispensável. Reportando-se à licitação para contratação de 

Profissionais para o AEE – Atendimento Educaional Especializado, já mencionado pelo 

Nobre Colega Cristian, disse que o processo seletivo já foi concluído, faltando apenas 

efetivar a contração dos profissionais, contudo, alertou que isso deve ser feito com 

brevidade, haja vista que alguns profissionais já selecionados também prestaram concurso 

em outros municípios e, a decisão imediata evitará perder os que já foram aprovados no 

concurso local. Também agradeceu o Deputado Estadual André do Prado que, na última 

quinta-feira, recebeu uma comitiva de autoridades salesopolenses, contando com 

Vereadores,  Sr. Prefeito Municipal e Secretário de Meio Ambiente, para que juntos se 

reunissem com o Coronel Nomura, a fim de discutir e buscar solução para as questões que 

envolvem a área ambiental desta cidade. Passando a presidência ao vice-Presidente, Ver. 

Cristian Luiz Candelária, o VER. FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA referindo-

se à reunião realizada, na semana passada, com representantes da Petrobrás, comentou 

que foi colocada a intenção para que referida empresa se responsabilize pela manutenção 

da Estrada da Petrobrás, quando comentaram que para eles, a denominação é “Estrada 

Porto Novo-Salesópolis”. Independente da nomenclatura, declararam-se dispostos a ajudar, 

contudo, solicitaram alguns documentos para agendar reunião com a presidência, a fim de 

que, futuramente, o município seja contemplado com tal manutenção. Na oportunidade, 

lembraram que o então Prefeito Nêgo se comprometeu a assumir a manutenção desta 

estrada, e que tal medida constava em documento, o qual lhes foi solicitado e, quando 

estiver em mãos, mostrará. Registrou a reunião ocorrida com a Empresa Júlio Simões, onde 

os Vereadores fizeram alguns questionamentos e também aqueles representantes 

reclamaram o fato deles terem ido reclamar primeiro à EMTU, justificando-se que sempre 

estiveram à disposição desta Casa de Leis. Diante de tal reclamo, disse que os Vereadores 

justificaram que tentaram contato com eles (Empresa Júlio Simões) mas, como não foram 

atendidos, portanto, recorreram à EMTU, a qual contatou aquela empresa e exigiu alguns 

documentos, expondo os reclamos acerca do excesso de passageiros e não cumprimento 

de horários. Acrescentou o orador que, na reunião, já sugeriu o intervalo de dez minutos 

entre cada ônibus, no horário de pico, período da manhã,  sentido Salesópolis-Mogi das 

Cruzes,  e no final da tarde e horário de saída das faculdades, no sentido Mogi das Cruzes-

Salesópolis. Informou que, no mesmo dia da reunião, já enviou sua proposta por e-mail e, 

nesta data,  também conversou com o Sr. Sunau – EMTU, quem disse que ainda não 

recebeu nenhum documento da Empresa Júlio Simões.  Disse que entrou em contato  

também com o Sr. Silvio, representante da Empresa Júlio Simões, presente na reunião 

realizada neste Legislativo, e ele informou que está analisando a proposta e, dentro de 
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quinze dias, dará retorno sobre o atendimento. Comentou que não pode comparecer à 

Festa Undokai, já comentada pelos Nobres Pares, mas, esteve na Festa de Santo Expedito,  

Bairro do Aterrado, onde o pessoal declarou-se não muito alegre, diante da situação da 

passagem do aterro. Comentou que, nesta data, expôs os reclamos ao Sr. Prefeito 

Municipal e sugeriu-lhe fazer, ao menos, um paliativo, para possibilitar a passagem dos 

moradores, pois,  a verba do Governo do Estado não será liberada com brevidade. Disse 

que os moradores estão impacientes, nervosos e dispostos a vir, a esta Casa de Leis, 

demonstrarem a indignação para com os Vereadores, muito embora, todos estejam 

cumprindo sua parte, cabendo a execução ao Sr. Prefeito Municipal, entretanto, se propôs a 

assumir, em nome da Câmara Municipal, um compromisso com aqueles moradores, 

demonstrando que todos querem o bem estar deles. Comentou que alguns funcionários da 

Prefeitura Municipal lhe questionaram por que esta Casa de Leis não quer aprovar o 

reajuste dos seus salários, quando lhes respondeu e também aproveitou para registrar 

nesta sessão, que ainda não foi enviado nenhum projeto propondo tal reajuste. Falou 

também àquela funcionária que duvida ter algum Vereador contra a proposta de reajuste, 

portanto, lhe afirmou que isso não passa de fofoca. Disse que todos reconhecem que o 

limite para Folha de Pagamento está estourado e, caso o reajuste seja concedido, o estouro 

será maior ainda, mas, ainda assim, reiterou que a Câmara Municipal não recebeu qualquer 

proposta. Com relação à Empresa CTP, responsável pelas obras de pavimentação e 

recapeamento das ruas deste município,  disse que já abandonaram a obra, citando como 

exemplo,  a rua do “Sr. Paulo das Ervas” e a da quadra do Bairro Totozinho Cardoso e “do 

Boiadeiro”. Disse que o Secretário Municipal de Obras, juntamente com o Sr. Prefeito 

Municipal, devem tomar uma atitude com relação ao abandono das obras, ainda que seja 

necessário reincidir o contrato e realizar nova licitação. Também registrou a necessidade de 

realizar obras de tapa-buraco nas diversas ruas dessa cidade, como por exemplo, na rua 

em frente deste Legislativo e da sua residência, alvos das maiores cobranças. Quanto aos 

exames laboratoriais agendados no Posto de Saúde local, o orador disse que até mesmo 

um dos Nobres Pares foi agendar exame somente para junho, lamentou o fato e disse que a 

Prefeitura Municipal repassa recursos para a Santa Casa local realizar tais exames, embora 

reconheça que estes exames são encaminhados para a Santa Casa de Mogi das Cruzes, 

que disponibiliza uma quota mensal que, sendo utilizada, os exames são remarcados. 

Sugeriu à interventora da Santa Casa, Sra. Jô, que estude a possibilidade do município 

absorver a quota de coleta de exame, porque há laboratório e funcionário capacitado, 

conforme ocorria no passado, através de empresa terceirizada, evitando tanta demora em 

realização de exames. Por fim, disse que, no dia seguinte a esta sessão, procuraria a 

Secretária Municipal de Saúde e os interventores da Santa Casa local, a fim de discutirem 

uma solução para a fila de espera crescente, dos interessados na realização de exames. 

Retomando a presidência e não havendo mais oradores inscritos, antes de conceder a 

palavra aos Líderes de Bancada, o SR. PRESIDENTE lembrou aos interessados que 

assuntos a serem tratados nesta condição devem ser de urgência e relevância. Em seguida, 

concedeu a palavra ao LÍDER DE BANCADA, VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ  (PT) que 

iniciou informando que o Ministro da Saúde esteve na Assembléia Legislativa do Estado de 

São Paulo, expondo um projeto que envolve mais de dezesseis bilhões para os municípios, 

através do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica. 

Disse que referido anúncio foi feito, no último dia dezoito, quando foi exposto que a 

intenção do programa é ajudar os municípios a melhorarem a saúde local, o atendimento à 
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população e os cuidados às pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, além de 

manter o bom serviço próximo às suas casas. Concluiu ressaltando que, naquela 

oportunidade, o Ministro da Saúde destacou que o programa visa reforçar a atuação da 

Atenção Básica, mas, para isso, o município tem que se cadastrar e, embora já tenha 

conhecimento de que mais de cinco mil municípios já estejam cadastrados, verificará se 

Salesópolis também já se cadastrou,  porque o valor é significativo para a área da saúde.  

Também como LÍDER DE BANCADA, o VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA  (PV) disse 

que, na última sexta-feira, se reuniu com o Deputado Federal Pena, que disse estar 

acompanhando a situação da passagem do aterro e ofereceu ajuda. Infromou que agendará 

reunião com o referido deputado, nesta Casa de Leis, juntamente com o Sr. Prefeito 

Municipal e demais Vereadores, para ouvir as reivindicações sobre o Aterrado, além da 

castração de cães e gatos e outros assuntos que já são defendidos pelo PV – Partido 

Verde. Quanto à citada operação tapa-buracos, informou que, segundo o Secretário 

Municipal de Obras, para iniciá-la, estão aguardando a entrega do material já comprado 

para este fim e para construção de lombadas. Em seguida, o SR. PRESIDENTE leu o 

CONVITE encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde, para o Primeiro Encontro de 

Saúde, que ocorrerá, no dia vinte e seis de abril, às treze horas, no Centro Pastoral São 

José, nesta cidade. E, 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 22 de Abril de 2013. 

PRESIDENTE : 

 

1º SECRETÁRIO  :    

 

2º SECRETÁRIO  : 

 

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

29 de Abril de 2013.   

            
 


