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              ATA DA 14ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 19 de Maio de 2014 - 2º Período da 16ª Legislatura. Aos 

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

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

Salesópolis sob a presidência do Vereador Francisco Marcelo de Morais 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. Claudinei José de Oliveira 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, submetido ao plenário, foi aprovado por unanimidade 

dos presentes, ou seja, dez votos, dada a ausência do Ver. Claudinei José de Oliveira.  

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: 

REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 042 – Com base no Artigo 235 

do RI, seja CONVOCADA a Secretária Municipal de Saúde, a prestar informações perante 

esta Casa de Leis, acerca de questões como falta de médicos, medicamentos, quantidade e 

critério para atendimento de cada médico, cumprimento de horário por profissionais da 

pasta e exames clínicos, bem como aumento da mortalidade infantil, perda de convênios, 

ausência de representantes deste município no Encontro Regional de Saúde, convênio e 

repasse para a Santa Casa local, do Ver. Benedito Lélis Renó e outros; 043 – Encaminhar a 

esta Casa de Leis,  cópia do cardápio de alimentação da merenda escolar, praticado desde 

o início do ano letivo e com as alterações sofridas no período, e também cópia dos gastos 

com a compra dos produtos alimentícios da merenda escolar, através de notas fiscais e 

comprovante de pagamentos referentes aos meses de janeiro a abril/2014; 044 – Informar 

esta Casa de Leis, o que está acontecendo com todas as escolas municipais, diante da falta 

de papel higiênico e demais produtos de limpeza, bem como encaminhar cópia dos gastos 

com estes produtos referente aos meses de janeiro a abril/2014, através de notas fiscais e 

comprovante de pagamentos, ambos do Ver. Benedito Lélis Renó; e 045/14 – Solicitando ao 

Sr. Presidente da Câmara Municipal, nos termos do Artigo 235 do Regimento Interno desta 

Casa de Leis, convocar o Sr. Prefeito Municipal para uma reunião com os Vereadores, no 

próximo dia vinte e três, das treze às dezessete horas, para tratar de assuntos diversos do 

interesse do município, especialmente: Transporte Escolar e Educação em geral, Saúde em 

geral, Estradas Rurais, Trânsito, Terreno situado no Bairro Padre José (Canil) e Secretários 

e Diretores, do Ver. Sérgio dos Santos – desp: Aprovado, Encaminhe-se; INDICAÇÕES 

solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 077 – Determinar ao setor competente, realizar o 

patrolamento, e devidos serviços de condução de águas pluviais, no Ramal 20 “Zé Mineiro”, 

trecho localizado entre as Estradas da Petrobrás e Mirandas, Bairros dos Nunes e 

Mirandas, do Ver. Edney Campos dos Santos e outros; 078 – Determinar às Secretarias 

Municipais de Obras e de Meio Ambiente, adotar as providências para solucionar o 

problema relativo à boca-de-lobo, localizada em frente ao Nº 480 da Rua São Sebastião, 

Bairro Fartura, onde a água pluvial coletada, antes de seguir para o Córrego Fartura, devido 

à inexistência de canalização, passa pelo imóvel do Sr. Vando, ocasionando erosão, bem 

como arrasta grande volume de terras para o citado córrego, assoreando a calha natural, do 
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Ver. Cristian Luiz Candelária – desp: Encaminhe-se, lida no Expediente;  COMUNICADOS 

sobre a liberação de recurso financeiro: do Ministério da Saúde: no valor de R$ 91.543,82 

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

– competência 04/2014 – desp.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, o Sr. 

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

CANDELÁRIA justificou oralmente sua Indicação Nº  78, dizendo que o Vice-Prefeito já 

conhece o caso, desde a gestão anterior,  quando era Vereador. Lembrou que também 

apresentou este mesmo pedido,  no ano passado, e ainda não foi atendido,  sugerindo 

então, sejam utilizados os tubos  retirados da Estrada da Usina, para solucionar o problema 

que vem exalando mau cheiro, além dos demais e mais graves riscos à propriedade de Nº 

480 e casas vizinhas. Acrescentou que bastam doze tubos, esperando, portanto, que o 

munícipe que, há muito, reitera o pedido, seja atendido, pois ele já ameaçou tapar a boca de 

lobo para ver o que acontecerá. Em seguida, o orador parabenizou o Nobre Colega Lélis 

pelo Requerimento Nº 42, dizendo que esteve na Secretaria Municipal de Saúde, 

constatando que há médicos, contudo, falta vontade e coragem para trabalhar, pois, não 

cumprem a carga horária, gerando reclamações. Comentou ainda que os munícipes têm lhe 

denunciado que os médicos atendem alguns pacientes e muito rapidamente para irem 

embora logo, diferentemente dos médicos cubanos que dispensam a devida atenção ao 

paciente e trabalham oito horas por dia. Registrou que os munícipes dizem que, se todos os 

médicos se interessassem realmente pela saúde dos pacientes, os problemas de filas e 

mau atendimento seriam solucionados. Reportando-se ao Requerimento Nº 44, disse que 

também visitou as escolas e constatou que as reclamações são as mesmas, e que há 

merendeira levando sal e papel higiênico de sua própria casa para abastecer a escola que 

trabalha, por dó dos alunos. Por fim, enfatizou que tudo isso mostra a necessidade de 

Vereadores,  Prefeito e Secretários Municipais discutirem uma forma de contenção de 

gastos e de solução. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ, reportando-se ao Requerimento Nº 

41, disse que falta comando aos Secretários Municipais, esperando que esta convocação 

mostre a eles que a Câmara Municipal faz um trabalho sério e atua de forma a exigir deles o 

cumprimento de suas obrigações. Justificando oralmente seu Requerimento Nº 43, disse 

que as crianças não aguentam mais comer macarrão, tanto que,  segundo as próprias 

merendeiras, falta até tempero para o arroz. Falou que visitou as unidades escolares 

municipais e, como o Sr. Prefeito Municipal já ficou sabendo, haverá melhora do cardápio, 

pois, também soube que, a partir desta semana, haverá frutas e carne da Friboi na merenda 

escolar. Em aparte, a Verª. Deise Aparecida Corrêa Duque registrou a qualidade da 

merenda que começou a chegar nas escolas municipais, como carne congelada da Friboi, 

frango, verduras e legumes variados, frutas como banana, melão e abacaxi, tudo de 

primeira qualidade, portanto, parabenizou a nutricionista e o Secretário Municipal de 

Educação. Retomando, o orador disse que a situação estava precária, porque as crianças 

comiam somente macarrão, portanto, a melhora é resultado do trabalho dos Vereadores, 

haja vista que tudo o que entra em plenário, sai aprovado por todos. Ressaltou a força dos 

Vereadores, lembrando que a manifestação em tribuna é mais importante que um 

requerimento escrito ou conversa com o Sr. Prefeito Municipal, porque o problema é 

exposto à toda a população. Disse que oficiará a todas as escolas para que saibam que a 

melhoria da merenda é resultado da visita que ele fez. Referindo-se ao seu Requerimento 

Nº 44, lamentou a falta de papel higiênico nas escolas, uma necessidade básica, o que 

demonstra o descaso com que estão sendo tratados os munícipes, motivando assim o uso 
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da tribuna desta Casa de Leis. Comentou também que, após manifestação em tribuna, o 

bueiro da Rua XV de Novembro foi tapado, reiterando que a força do Vereador está na 

tribuna e, finalizando, parabenizou os Nobres Pares pelos trabalhos que apresentam 

evitando prejudicar a imagem dos políticos. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS justificou seu 

Requerimento Nº 45, esclarecendo que, se o Sr. Prefeito Municipal não comparecer, deverá 

justificar sua ausência. Falou que cada Vereador deverá trazer sua pauta para expor na 

reunião, como o caso do transporte escolar que, no ano passado, sequer foi realizada a 

devida licitação, entre outros assuntos que devem ser discutidos para que a cidade 

melhore. Reiterou que o Prefeito Rafael é mal assessorado, tanto que, em entrevista, 

respondeu que os medicamentos básicos não estão faltando no Posto de Saúde, contudo, o 

orador foi in loco verificar o caso, sendo informado,  pelos próprios funcionários, que falta 

tudo, desde dipirona, AAS, remédios para osteoporose, soro para curativo e tubo para 

coleta de sangue. Declarou acreditar que o Sr. Prefeito Municipal não saiba disso, 

entretanto, enfatizou que a saúde deve ser prioridade e, ao menos o exame de sangue, 

deve ter sua quota ampliada, já que, para diagnosticar e medicar, muitos médicos o 

solicitam. Comentou ainda que o Sr. Prefeito Municipal disse, em entrevista, que a 

Prefeitura de Salesópolis “está quebrada”, portanto, na reunião convocada, o questionará 

por quê ainda não dispensou secretários e diretores para minimizar os gastos,  ao contrário, 

está substituindo os que deixaram o cargo vago. Disse que os Secretários e Diretores não 

poderiam viajar como fizeram a Dra. Mariana e a Secretária de Saúde, porque 

primeiramente, deveriam deixar “a casa em ordem”, demonstrando com a viagem que não 

estão preocupados com o município. Também declarou concordar com o Nobre Colega que 

o antecedeu, de que a melhoria da merenda escolar foi resultado do trabalho dos 

Vereadores, esperando que agora, também seja resolvida a falta de papel higiênico. Falou 

que a população cobra dos Vereadores e os questiona se nada fazem, mas, enfatizou que 

estão todos trabalhando e ainda sugeriu que a população faça manifesto na porta da 

Prefeitura Municipal. Em aparte, o Ver. Cristian Luiz Candelária disse que a Secretaria 

Municipal de Saúde está passando por dificuldades porque a Dra. Mariana, que responde 

pelo Setor de Zoonose, ocupa o cargo de Diretora Financeira da Saúde, mas,  está 

viajando, assim como está a Secretária Municipal da mesma pasta. Prosseguindo, disse que 

a Coordenadora de Saúde está trabalhando ao lado do Sr. Prefeito Municipal, e outra 

funcionária da área, atuando no Fundo Social, portanto, faltam funcionários na referida 

Secretaria, de onde todos são deslocados para outras áreas, situação que justificou a 

ausência de representante desta cidade na Reunião Regional de Saúde. Concluindo, disse 

que a Dra. Mariana, se assumiu cargo político e não tem competência para a Diretoria 

Financeira da Saúde, deve ser dispensada, pois, não tem compromisso com o município e 

também já foi compensada pelo seu apoio político. Retomando, o orador concordou com o 

Nobre Colega que o aparteou, lembrando que a solução acerca dos cachorros é função da 

Veterinária (Dra. Mariana), portanto, entende também que o Sr. Prefeito Municipal deve 

tomar uma atitude e liberá-la para cuidar dos seus gatos na sua própria Clínica Veterinária. 

Por outro lado, elogiou o Veterinário – Dr. Eduardo, sempre presente e cumpridor da sua 

carga  horária, servindo de exemplo a todos os demais ocupantes de cargos comissionados. 

Por fim, disse que, se os médicos que atendem nesta cidade não estão satisfeitos, devem 

deixar o cargo para outro, evitando que a população seja prejudicada, especialmente, diante 

daqueles que chegam para trabalhar no Posto de Saúde às oito horas e, logo às oito horas 

e trinta minutos vão embora. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA referindo-se ao 
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Requerimento Nº 45, do Nobre Colega Sérgio, sugeriu ao Sr. Presidente da Câmara 

Municipal solicitar ao Prefeito Rafael e demais Secretários Municipais, virem munidos de um 

cronograma de trabalho para o segundo semestre, bem como um relatório sobre o que foi 

feito e o que não foi feito no primeiro semestre, justificando este último. Esclareceu que tal 

cronograma e relatório evitará o que acontece em todas as reuniões, onde os Vereadores 

questionam, mas não têm resposta, portanto, mais uma reunião sem proveito. Com relação 

à falta de medicamentos, disse que a demanda deve ser controlada e prevista para evitar a 

falta e suas consequências.  Não havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE 

disse que será convocado o Sr. Prefeito Municipal e todos os seus Secretários para 

responderem a todos os questionamentos dos Vereadores. Prosseguindo e dada a 

inexistência de matéria a ser apreciada na Ordem do Dia, passou a EXPLICAÇÃO 

PESSOAL e, conforme livro de inscrição,  concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. 

O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA comentou sobre a XVII Marcha à Brasília em Defesa 

dos Municípios, onde participou com o Nobre Colega Sérgio dos Santos, registrando que, 

uma das pautas, foi a iniciativa legislativa,  em tramitação no Congresso Nacional, com os 

projetos que favorecem os municípios, como por exemplo o aumento do FPM – Fundo de 

Participação dos Municípios, para melhorar a renda dos municípios e aliviar suas 

dificuldades. Registrou que, naquele evento, também foram discutidos outros assuntos com 

mais de um mil e quinhentos Prefeitos e Vereadores de todo o Brasil.  Falou que, caso seja 

aprovado o aumento do FPM, o Estado de São Paulo receberá sete bilhões de reais a mais 

do que atualmente, acrescentando ainda que, dentre outros assuntos, foi anunciada a 

formação de uma comissão para discutir e colocar esta proposta em votação, com 

brevidade. Concluiu dizendo que, quando os Prefeitos de todo Brasil expuseram a situação 

de seus respectivos municípios, tirou como lição do congresso, a manifestação de uma 

Prefeita que reclamava, para o Presidente da Confederação Nacional, a falta de condições 

para pagar médicos e tudo o mais que sua cidade precisa, quando ele lhe sugeriu cortar os 

cargos comissionados. O orador disse que lembrou ser esta também as sugestões dos 

Vereadores para Salesópolis, somando-se ao corte de aluguéis, além de outros gastos 

supérfluos. Prosseguindo, comentou que viu uma matéria jornalística com foto em que o 

Prefeito Rafael pousa ao lado de uma máquina patrol e um caminhão, ambos novos e 

liberados pelo Governo Federal e, muito embora a reportagem seja bonita, disse que não 

adianta utilizar tais maquinários para serviços particulares, esquecendo o serviço público. 

Citou como exemplo a Rua Sebastião Soares Leite, Bairro Fartura que, há muito, necessita 

de manutenção, já solicitada por ele próprio e pelo Nobre Colega Sérgio, ambos atendendo 

reclamos dos moradores, mas, ainda não atendidos. Ressaltou que a culpa dessa situação 

é do responsável pelo Setor de Obras e Vice-Prefeito, os quais deveriam ter feito o devido 

planejamento e agilizado o serviço. Registrou que nem as ruas próximas ao Setor de Obras 

passam por manutenção, face aos inúmeros serviços particulares que vêm sendo realizados 

na área central e Distrito do Remédio.  Registrou o lançamento do Projeto PACTO pela 

Alfabetização na idade certa, ocorrido no último sábado, na EMEF Professora Sônia Maria 

da Fonseca, que será realizado através de cursos aos Professores da Rede Municipal de 

Ensino,  totalizando duzentos e oitenta horas, cuja conclusão está prevista para novembro 

próximo.  Parabenizou o Secretário Municipal de Educação pela iniciativa, lembrando que, 

no ano passado, o titular do cargo perdeu o prazo de inscrição, mas, neste ano, os 

professores inscritos farão o curso aos sábados e, em contrapartida, ganharão duplamente, 

ou seja, com conhecimento e também financeiramente. Finalizou agradecendo todas as 
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Igrejas Evangélicas do município e seus pastores pelo evento ocorrido no último sábado à 

noite, na “Avenida Nova”, quando se realizou um culto evangélico e apresentação gospel, 

esperando que ocorram mais eventos iguais para o bem deste município. A VERª. DEISE 

APARECIDA CORRÊA DUQUE disse que esteve na “Avenida Nova” verificando a péssima 

situação dos brinquedos existentes no local, alvo de reclamos populares, que expõe todos à 

risco. Solicitou atenção para aquele local e, dirigindo-se ao Diretor Municipal de Cultura, 

Anderson Nepomuceno, presente nesta sessão, solicitou-lhe também elaborar programação 

em conjunto com a Secretaria Municipal de Esportes, para ocupar o tempo dos estudantes 

que estarão em recesso escolar no próximo mês, adiantando o calendário devido à Copa do 

Mundo, evitando a ociosidade deles. Também parabenizou o Evento Evangélico realizado 

no sábado e finalizou lembrando que a droga está se alastrando nesta cidade, sendo 

necessárias medidas para acolher os adolescentes e jovens em seu tempo ocioso. A VERª. 

SANDRA REGINA DE ASSIS também reportou-se aos brinquedos da “Avenida Nova”, 

dizendo que não tem como consertá-los por serem de madeira. E,  referindo-se ao Centro 

Esportivo Municipal, outro espaço de lazer do município, relatou que o teto está furado e 

molhando a quadra, causando a queda de um menino, usuário de aparelho ortodôntico, que 

agravou as consequências, tanto que tiveram que levá-lo à Santa Casa local. A oradora 

declarou acreditar que falta vontade de resolver o problema, pois, segundo informações, há 

um recurso de quinhentos mil reais para ser utilizado na Secretaria Municipal de Esportes. 

Disse concordar com o Nobre Colega Lélis de que a força do Vereador está na tribuna e, 

por ser uma mulher muito inteligente,  usará deste recurso e falará a verdade, porque não 

tem medo dos resultados. Acrescentou que o Prefeito Rafael, ao invés de ficar com raiva 

dela e dos demais Vereadores que criticam a sua gestão,  deveria agradecer a Câmara 

Municipal e verificar o que está acontecendo. Sugeriu ainda que ele participe das sessões 

realizadas nesta Casa de Leis e anote os apontamentos feitos em tribuna pelos Vereadores 

para, no dia seguinte, cobrar cada um dos Secretários Municipais e dar-lhes prazo para a 

solução dos problemas, dispensando do cargo os que não apresentarem resultado. 

Comentou também que os Vereadores que falam mal do Sr. Prefeito Municipal na tribuna 

deste Legislativo, perdem os benefícios, tais como favores, máquinas e ajuda, e ainda não 

são mais convidados mais para “reuniõezinhas no gabinete e fofoquinha aqui e ali”. 

Acrescentou que, enquanto isso, a cidade vai entrando num buraco sem saída e afunda, e 

que não precisará ficar mais um ano no cargo de Vereadora para saber por que a cidade 

está nesta situação. Disse esperar que o Secretário Municipal de Esportes – Agnaldo De 

Paula, providencie o fechamento dos buracos no teto do Centro Esportivo Municipal, 

independente da liberação do recurso de quinhentos mil reais, viabilizando a utilização 

segura do espaço por crianças e adolescentes. Lembrou que a responsabilidade do 

acidente é da Prefeitura Municipal, portanto, o pai do menino poderá solicitar indenização 

dos previstos dez mil reais à Justiça. Referindo-se à Secretaria Municipal de Assistência 

Social, disse que umas quinze pessoas lhe procuraram reclamando que o CRAS – Centro 

de Referência em Assistência Social,  está fechando no horário de almoço, fato que nunca 

ocorreu quando ela era funcionária daquele setor. Acrescentou ainda que muitas mães, 

moradores de bairros distantes da área central, vêm até o CRAS, trazendo criança de colo, 

e não conseguem atualizar seus cadastros diante da falta de apenas um documento. Falou 

que umas cinco pessoas, por dia, lhe procuram apresentando esta reclamação, embora ela 

não integre mais o quadro de funcionários municipais, portanto, espera que o Secretário 

Municipal de Assistência Social – Sr. Marcos Marcelino, determine o cadastro parcial, 
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evitando que o munícipe perca o benefício. Lamentou ainda saber que não mais atendem os 

que chegam, mas, estão agendando o atendimento para cadastro do Projeto Bolsa Família, 

e apenas são realizados cinco cadastros diários, contudo, lembrou que, quando ela 

trabalhava no setor, eram realizados vinte cadastros por dia. Declarou esperar que o Sr. 

Marcos Marcelino verifique o que está acontecendo, pois, é necessário que o funcionário 

público se identifique com o serviço, evitando que as pessoas fiquem sem atendimento. Por 

fim, reiterou esperar que o Sr. Prefeito saiba destes fatos e tome providências, pois os 

registra no intuito de que as coisas melhorem nesta cidade. O VER. SÉRGIO DOS 

SANTOS também reportou-se à Marcha à Brasília, enfatizando que estavam defendendo 

interesse do município, pois, os dois por cento de aumento no FPM fará grande diferença. 

Registrou que, naquele evento, o Presidente do Congresso sugeriu que os Vereadores 

procurem seus deputados e solicitem-lhe votar favoravelmente quando a PEC Nº 341/2013 

for submetida à votação. Falou ainda que ele e Nobre Colega Cristian aproveitaram a 

oportunidade para visitar os Deputados Federais, Junji Abe, Vanderlei Macris, Arnaldo Faria 

de Sá e Pena, solicitando-lhe apoio à matéria. Disse que isso justifica a viagem, demonstra 

que não foram passear, mas, buscar recursos para o município. Com relação às goteiras na 

quadra do Centro Esportivo Municipal, disse que o problema é antigo e sem providências, 

pelo menos, há mais de cinco anos, esperando que o Secretário Agnaldo De Paula continue 

colocando ordem no local e cobrando serviço e cumprimento do horário, embora alguns 

funcionários estejam contra as novas regras. Sobre os brinquedos de madeira da “Avenida 

Nova”, disse  que o problema é alvo de reclamos constantes aos Vereadores, bem como a 

falta de banheiro e iluminação naquele espaço, bem como na Praça dos Idosos, onde a 

escuridão favorece a permanência de usuários de droga e a prostituição. Acrescentou que 

são coisas pequenas, mas, o Prefeito Rafael deve cobrar de seus Secretários, para que 

tudo funcione, pois, apoiou a candidatura dele e quer que tudo corra bem. Falou que, 

quando o Sr. Prefeito Municipal vier, atendendo a convocação, espera que todos os Nobres 

Pares venham para discutirem os problemas, como o caso do trânsito, retirar placa torta, há 

dois anos, perto do Banco Bradesco, entre outros, enfatizando que os Secretários 

Municipais devem resolver os problemas pequenos. Comentou que o próprio Prefeito 

Municipal digitava os documentos e projetos para levar a Brasília, quando tinha outro 

Secretário, reforçando a necessidade de secretário competente para fazer ofício. Registrou 

que todos os Vereadores estão lutando, tanto que a verba conquistada para manutenção da 

Rua Sebastião Soares Leite foi resultado do empenho do Nobre Colega Mário. Falou que o 

Vice-Prefeito prometeu, até a próxima sexta-feira, realizar os serviços básicos, como corte 

de árvore e outros, na referida rua, esperando seja cumprida. Lembrou que os ex-

funcionários Srs. Tercílio e José “Porangaba”, andavam pelas ruas da cidade, anotavam os 

problemas e resolviam, dispensando tantas solicitações de Vereadores e, até o momento, 

não teve outro funcionário para substituí-los, assim como o Sr. Cláudio Cursino que cuidava 

da área rural, demonstrando a necessidade de colocar gente que queira trabalhar. 

Parabenizou a Feijoada Fraterna realizada pelo Centro Espírita Humildade, no último 

sábado, bem como o Sr. Chico "Raposa" e família, que se apresentou com sua banda, 

abrilhantando o evento, e declarou ter saído muito feliz daquele almoço, reconhecendo que 

a entidade objetiva, através do seu trabalho, ajudar o próximo. Acrescentou que por isso 

gosta tanto do Centro Espírita Humildade quanto da Associação Caminhando Juntos, 

reconhecendo em ambos o trabalho honesto, sugerindo que esta entidade, presidida pelo 

“Gastãozinho” assuma a administração da Santa Casa local que, certamente, terá sucesso. 
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Concluiu enfatizando que o município precisa de pessoas com firmeza, para ajudar o 

município a prosperar e o povo receber bom atendimento. Lembrou que Salesópolis já conta 

com lei dispondo sobre o uso do solo e, na sua viagem a Brasília, soube de um Prefeito que 

recebe recursos da Petrobrás pelo uso do solo, assim como da concessionária de energia 

elétrica, e esta cidade está perdendo por falta de cobrança do cumprimento da lei, 

ressaltando que falta pulso firme desta gestão. Comentou que o Nobre Colega Cristian fez 

vários registros fotográficos e em vídeo para expor no telão desta sessão, contudo, o tablet 

em que estavam os arquivos foi roubado, portanto, adiantou que, quando for viajar 

novamente, não quer mais a Empresa Avianca, pois está certo de que os funcionários 

daquela empresa roubaram a mala dele. Por fim, sugeriu aos Nobres Pares que participem 

de eventos iguais, pois, estando na Marcha a Brasília, eles tomaram conhecimento do 

município que se beneficia da lei de uso do solo, lembrando que Salesópolis pode utilizar 

esta lei junto à Sabesp, Bandeirante Energias e Petrobrás, contudo, até o momento, é um 

direito conquistado apenas no papel e as empresas não pagam o que é de direito a este 

município. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ falou que, nesta semana, ouviu uma entrevista 

do Chefe do Poder Executivo dizendo que Salesópolis “está quebrada”. Lamentou o fato e 

comparando com um empresário, disse que este perderia todos seus créditos e clientes, 

portanto, embora este município esteja passando por dificuldade, todos sabem que isso vem 

se arrastando há anos, portanto, concluiu que é o próprio Prefeito Rafael que está 

quebrando a cidade, moral e administrativamente. Falou que jamais atribuirá as 

responsabilidades aos assessores do Prefeito Municipal, porque ele não quer enxergar e, 

se o quisesse, tal qual os Vereadores, sairia pelas ruas e ouviria mais o povo, contudo, em 

sua equipe ninguém mais sabe o que faz. Registrou que, segundo informações, o Carnaval 

2014 deu prejuízo de cento e oitenta mil reais para os cofres públicos, reiterando que o 

próprio Prefeito é que está “quebrando” esta cidade. Relatou os eventos realizados em 

comemoração ao Aniversário da cidade vizinha de Biritiba Mirim, que considerou brilhante, 

acreditando que investiram valor inferior ao investido por Salesópolis no Carnaval, porque 

usaram de inteligência, haja vista que os cantores usaram playback e ainda contaram com 

patrocínio de empresas e das Rádios FM. Falou que um administrador tem que dar valor a 

cada centavo, contudo, este município tem altos gastos com aluguéis e combustíveis, 

embora não se realizem obras nas estradas. Também citou a perda de recurso financeiro e 

a contratação de funcionários através do Consórcio Três Rios, os quais estão locados em 

secretarias que não precisam de funcionários, enquanto faltam braçais nas ruas e serventes 

e merendeiras nas escolas municipais, embora seja a necessidade de pessoas para tais 

cargos que justificou a renovação do referido consórcio. Reiterou não concordar com a 

entrevista do Sr. Prefeito Municipal e enfatizou a necessidade de melhorar a vida do povo 

que o elegeu, e que nenhuma Secretaria Municipal merece elogio porque falta comando. 

Disse que o Prefeito Rafael fez pacto com Deus e com o diabo para ganhar a eleição, 

portanto, concorda que ele deve ouvir as sessões desta Câmara Municipal e resolver os 

problemas expostos pelos Vereadores, não odiá-los. Declarou constatar muitas pessoas 

contratadas para assumir cargos políticos, mas estão no cargo apenas pelo salário, com 

isso, o povo está sendo prejudicado. Também disse que a entrevista do Prefeito Municipal 

prejudica todas as áreas dessa cidade e, embora reconheça que Salesópolis teve uma 

sequência de maus Prefeitos, mas, todos sabiam que, ao assumir cargo político, a luta seria 

árdua, e ele próprio já declarou-se oposição por discordar das propostas do Prefeito atual e, 

espera com as propostas do seu partido, ajudar esta gestão. Por fim, disse que o Sr. 
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Prefeito Municipal deve acompanhar as sessões e responder às sugestões apresentadas 

pelos Vereadores ou ainda, justificar o não atendimento, declarando-se ofendido,  enquanto 

Vereador e comerciante, diante da já citada entrevista. Passando a presidência ao Vice-

Presidente, Ver. Sérgio dos Santos, o VER. FRANCISCO MARCELO DE MORAIS 

CORRÊA, reportando-se ao acidente ocorrido no Centro Esportivo Municipal, disse que o 

problema da goteira vem sendo alvo de luta dele e de todos os demais Vereadores, pois, já 

ocorreram outros acidentes pelo mesmo motivo que considera de fácil solução. Acrescentou 

que coisas pequenas como esta, se fossem  solucionadas, minimizaria inúmeros problemas, 

portanto, espera que o recurso de quinhentos mil reais seja bem aplicado no Centro 

Esportivo local e do Distrito do Remédio. Com relação aos Secretários Municipais, 

concordou que o Prefeito Rafael não sabe de muitas coisas, contudo, entende também, 

conforme disse o Nobre Colega Cristian, eles devem apresentar os problemas com a devida 

solução. Sobre a “Avenida Nova”, disse que deve decidir se reforma ou abre-a para o 

trânsito. Falou que ele próprio recebe cobranças constantes acerca da manutenção dos 

brinquedos, entretanto, a situação se agrava ainda mais com a permanência de usuários de 

drogas. Ainda sobre os Secretários, o orador falou que para realizar, precisa contar com 

 apoio da sua equipe, mas, alguns afastam seus funcionários por falta de maleabilidade, 

pois, deve cobrar, mas, também deve ser maleável, citando como exemplo a Secretária 

Municipal de Saúde que deve contar com pouco apoio. Quanto aos altos gastos com 

combustível, acredita que o Sr. Antonildes, responsável pelo setor, deve ser questionado, 

mas, também considerar que vários carros são utilizados para atender a Área de Saúde, 

além de outras áreas. Falou que as obras de asfaltamento das ruas da cidade estão 

previstas para iniciar em junho, contudo, sugeriu a realização de operação tapa buracos nas 

demais, bem como manter a cidade limpa e realizar manutenção nas estradas rurais, assim 

como melhorar o transporte escolar e a merenda. Referiu-se à Santa Casa local dizendo 

que será impossível repassar o valor previsto porque a arrecadação do município não é 

suficiente, sugerindo que mantenha apenas o Pronto Atendimento, rompendo o convênio 

existente. Falou que conversou com o Dr. Humberto, o qual sugeriu algumas medidas para 

angariar recursos, ressaltando que não há previsão de retomar o parto, devido aos altos 

custos, motivo pelo qual cobrou a definição de um hospital de referência. Reconheceu que 

ocupar o cargo de Prefeito não é fácil e, o povo de Salesópolis é inteligente, pois, 

Salesópolis é uma das poucas que não reelegeu nenhum Prefeito. Falou que se o Prefeito 

Rafael ao menos ouvisse os Vereadores ou justificasse o não atendimento seria melhor, 

mas, atualmente, não atende a proposição, entretanto realiza o serviço após críticas em 

tribuna, menosprezando o autor da propositura. Disse que este município não tem previsão 

de aumento de arrecadação, pois, há pessoas de grandes posses que não paga IPTU, 

portanto, espera que o Sr. Prefeito Municipal traga seus Secretários à reunião prevista para 

a próxima sexta-feira, esperando que anotem os apontamentos para resolver os problemas, 

evitando ser apenas mais uma reunião sem solução. Retomando a presidência e não 

havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE concedeu a palavra, como Líder de 

Bancada (PV), ao Ver. Cristian Luiz Candelária que registrou que será votado na 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o Projeto de Lei Nº 451/2007, mais 

conhecido por ICMS-Verde, que prevê maior repasse de ICMS aos municípios que possuem 

maior percentual de áreas verdes e, coincidentemente, apresentam menor receita per capta 

e menor IDH – Índice de Desenvolvimento Humano do Estado. Acrescentou que o autor da 

matéria é o Deputado Estadual Edson Giriboni, do Partido Verde, e é considerado um dos 
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mais importantes projetos que tramita naquela Assembleia devido aos inquestionáveis 

benefícios nos aspectos econômico, social e ambiental.  O SR. PRESIDENTE atendendo 

pedido do Centro Espírita Humildade, representado pela funcionária desta Casa de Leis, 

Sra. Elisabete Marli, registrou, em nome da entidade, os agradecimentos pela colaboração 

de todos os Vereadores e demais pessoas para o sucesso da Feijoada Fraterna, realizada 

no último sábado, dia dezessete de maio, superando todas as expectativas dos 

organizadores. Ressaltou ainda que, inicialmente, estava prevista a venda de duzentos 

convites, mas, diante da procura, foram vendidos duzentos e oitenta. Acrescentou que os 

organizadores solicitaram reiterar que toda renda do evento, como de todos os eventos 

realizados pela entidade, será revertida aos projetos assistenciais desenvolvidos na Casa 

Espírita, e o excedente destinado aos projetos desenvolvidos pela Associação de 

Assistência e Orientação à Criança e ao Adolescente Caminhando Juntos, no Bairro 

Fartura. 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 19 de Maio de 2014. 

  

PRESIDENTE        : 

  

1º SECRETÁRIO   :   

  

2º SECRETÁRIO   : 

  

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

em 26 de Maio de 2014.   


