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ATA DA 15ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 20 de Maio de 2013 - 1º Período da 16ª Legislatura. Aos vinte 
dias do mês de Maio do ano dois mil e treze, no edifício sede deste Poder Legislativo, 
realizou-se a Décima Quinta 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 presença unânime dos membros desta Casa.  Havendo número legal,  o 

Sr. Presidente declarou aberta a sessão e solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a 

leitura da Ata da sessão anterior. Neste momento, o Ver. Sérgio dos Santos requereu a 
dispensa da leitura, requerimento este que, submetido ao Plenário, foi aprovado por 
unanimidade.  Ato contínuo, o Sr. Presidente submeteu a ata à discussão e votação, sendo 
a mesma também aprovada por unanimidade, sem preceder manifestação.  Prosseguindo,  

solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura das matérias do EXPEDIENTE que 

constou do seguinte, com seus respectivos despachos: REQUERIMENTOS solicitando ao 
Sr. Prefeito Municipal Nºs:  101 – Prestar as informações e encaminhar os documentos que 
relaciona: 1- Cópia do documento oficial  recebido  pelo  Chefe  do  Poder  Executivo,   em  
que  o  GAECO  - Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, requereu 
informações acerca dos recursos oriundos do Governo Federal, alvo de investigação por 
constar na lista de cidades com suposto uso indevido, 2- Qual medida o Poder Executivo 
Municipal vem tomando ou já tomou, com relação a esse fato, 3- Há pretensão de abrir uma 
sindicância interna para auxiliar nos trabalhos do GAECO, 4- Quem foi o responsável pelo 
controle deste convênio,  bem  como pela  fiscalização  das  obras  realizadas  com  o 
referido recurso, e 5- Qual empresa foi responsável  pela  realização  dessa  obra  no  
município,  valor  da  mesma,  e  se  foi  feito  o pagamento integral, do Ver. Claudinei José 
de Oliveira e outros;  105 – Informar qual o critério utilizado para definição dos valores pagos 
à título de aluguel dos prédios utilizados para os setores públicos municipais, bem como 
enviar uma relação dos prédios atualmente alugados, com seus respectivos endereços e 
valor mensalmente pago, do Ver. Sérgio dos Santos;  106 – Informar o motivo de, até a 
presente data, não ter instalado na EMEF Mestra Henriqueta, o serviço de conexão à 
internet; 107 – Enviar o laudo técnico da vistoria da Defesa Civil do Município de 
Salesópolis, referente à ponte improvisada, do local conhecido como Aterrado, construída 
pelos moradores,  com material de reciclagem; e 108/13 – Encaminhar cópia do contrato da 
empresa responsável pelos serviços executados na Rua Sebastião Nepomuceno da Silva e 
informar o motivo da paralisação da obra, bem como o cronograma de execução e valores 
correspondentes aos serviços prestados, todos do Ver. Benedito Lélis Renó – desps.: 
Aprovados, encaminhe-se;  MOÇÃO Nº 003/13  – DE CONGRATULAÇÕES aos 
funcionários da Agência da CAIXA FEDERAL N 4989, de Salesópolis, os Senhores Rafael 
Borges Domingues – 1º Gerente, Edson Roberto Macena de Brito – Gerente Regional, e 
Augusto Cesar Marev Vihalba – Superintendente que, no último dia 15 de maio de 2013, 
inauguraram, na Praça Padre João Menendes Nº 53, a agência local dessa importante e 
conceituada instituição financeira, do Ver. Cristian Luiz Candelária – desp.: Aprovada, 
encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  194 – Oficiar e 
contatar a DERSA, ECOVIA e NOVA DUTRA, solicitando destinar para este município, em 
caráter de doação, o material conhecido por “raspa de asfalto”, a fim de utilizá-los nas 
estradas vicinais desta cidade, para atender, especialmente, as comunidades dos Maias, 
Carvalho e Nhá Luz, do Ver. Benedito Lélis Renó;  195 – Agendar uma reunião entre os 
Poderes Executivo e Legislativo deste município, Ministério Público, CETESB e Polícia 
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Ambiental, a fim de discutirem e solucionarem os problemas relativos às áreas consolidadas 
e chegarem a um consenso acerca das autuações recebidas por munícipes, cujas 
propriedades estão localizadas nestas áreas; 196 – Determinar estudos objetivando a 
instalação de uma torneira comunitária ou a perfuração de um poço artesiano para atender 
os moradores do Bairro da Barra, ambas do Ver. Claudinei José de Oliveira e outros; 197 – 
Estudar a possibilidade de colocar placa de regulamentação, para embarque e 
desembarque de transporte escolar, na Rua XV de Novembro, em frente à EMEF Mestra 
Henriqueta, do Ver. Cristian Luiz Candelária; 198 – Viabilizar reuniões periódicas, 
juntamente com os profissionais do Ensino Regular, AEE – Atendimento Educacional 
Especializado e Ambulatório Médico de Especialidades, a fim de trocarem informações e 
experiências sobre as particularidades necessárias à inclusão total dos alunos assistidos 
pelo AEE, do Ver. Edney Campos dos Santos e outros;  199 – Tomar providências visando 
os devidos reparos na ponte existente na Estrada do Bairro Pedra Branca, em frente à Igreja 
de Santo Antonio e EMEF Sebastião Pinto da Fonseca, do Ver. Cristian Luiz Candelária;  e 
200/13 – Adotar as providências que se fizerem necessárias,  objetivando a retomada  da   
prestação  do  serviço  público  de  informação  por alto-falante, dos Vers. Sérgio dos Santos 
e Sandra Regina de Assis – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente;  BALANCETE 
FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL referente ao mês de Abril/2013 – desp.: À 
Comissão de Finanças e Orçamento; CONVITE da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento, Turismo, Agronegócios, Meio Ambiente e Regularização Fundiária, para 
uma reunião, no próximo dia vinte e um de maio, às quatorze horas, nesta Casa de Leis, 
sobre a Apresentação das Diretrizes para elaboração do Contrato com a Sabesp, quando 
também participarão a Equipe da Sabesp, Dr. Paulo Romera do CTH e o Sr. Prefeito 
Municipal; OFÍCIO Nº 065/13 do Sindicato dos Servidores na Administração Municipal de 
Salesópolis, Biritiba Mirim, Santa Branca e Paraibuna, informando que, em virtude de 
decisão da Assembléia Geral Extraordinária realizada no dia quinze de maio, face a não 
concessão do reajuste salarial para o ano em curso, foi decretado estado de greve; OFÍCIO 
Nº 123/13 da Secretaria Municipal de Saúde, enviando o Relatório Anual de Gestão, 
referente a 2012, cujo conteúdo principal foi apresentado na Audiência Pública realizada no 
dia vinte e sete de março do corrente, nesta Casa de Leis  – desps.: Arquive-se, Plenário 

ciente. Terminada a leitura, o SR. PRESIDENTE reportou-se ao Ofício Nº 063/13 do 
Sindicato dos Servidores na Administração Municipal de Salesópolis, Biritiba Mirim, Santa 
Branca e Paraibuna, informando que, até o início desta sessão, a Prefeitura Municipal não 
havia protocolado nenhum documento relativo ao reajuste salarial dos servidores públicos 

municipais e, em seguida, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos.  O VER. 

CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA iniciou reportando-se também ao Ofício Nº 063/13 do 
Sindicato dos Servidores Públicos,  deixando claro que sempre esteve e estará em defesa 
do servidor público. Disse não entender o motivo da Prefeitura Municipal não conceder o 
reajuste salarial aos funcionários municipais,  especialmente, diante do absurdo dos valores 
pagos por alugueis de prédios, gerando até mesmo o Requerimento Nº 105 do Nobre 
Colega Sérgio. Enfatizou que isso demonstra que não justifica as contratações de 
comissionados diante do citado atraso do reajuste salarial aliado à existência de 
funcionários competentes no quadro da Municipalidade, para assumirem determinados 
cargos para os quais estão sendo contratados os comissionados. Falou que, muito embora 
reconheça que a folha de pagamento dos funcionários está sobrecarregada, todo dia há 
novas contratações e novos contratos de aluguéis, este último, sem considerar os espaços 
vagos no Mercado Municipal, onde poderiam ser utilizados para abrigar secretarias para as 
quais foram alugados os citados prédios. Declarou não ser favorável às demissões, mas, o 
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maior questionamento que ouve nas ruas, é o de que há recurso para novas contratações e 
não para o reajuste dos salários. Quanto aos aluguéis, o orador comentou que, nesta data, 
ouviu falar que mais uma casa será alugada, alertando que, se isso acontecer, usará a 

tribuna deste Legislativo para falar o nome do locador e o valor do aluguel. Em aparte, a 

Verª. Deise Aparecida Corrêa Duque disse que, na condição de funcionária pública, 
considera uma vergonha a situação atual em que, mais uma vez, como em todos os anos, 
os funcionários têm que implorar pelo reajuste que é um dever do Poder Público. Ressaltou 
ainda que o reajuste proposto é tão pouco que, quando concedido, chega a ser vergonhoso, 
como também o é, o fato de tantos funcionários públicos, que já trabalharam o dia todo, ter 
que vir a esta sessão para pedir pelo reajuste que é um dever do Poder Executivo. 
Acrescentou que, conforme disse o próprio Orador, a Administração Municipal está 
alugando casas e contratando funcionários sem condições para isso, contudo, deveriam 
primeiro “arrumar a casa”, considerando haver funcionários recebendo valor inferior ao 
Salário Mínimo Nacional. Declarou que apóia a reivindicação tanto na condição de 
funcionária, quanto na de Vereadora e cidadã salesopolense, porque a situação é 
vergonhosa. Disse estar certa de que os onze Vereadores apoiam esta reivindicação dos 

funcionários municipais. Neste momento, o Ver. Benedito Lélis Renó dirigiu-se ao Sr. 
Presidente, alertando-o de que Verª Deise não estava aparteando o Orador, mas, fazendo 

discurso ao plenário. Neste momento a Verª. Deise encerrou seu aparte e o Orador 

Cristian retomou a palavra agradecendo a Nobre Colega e dizendo que foi eleito e 
fiscalizará tudo o que ocorrer neste mandato. Reiterou não concordar com os alugueis e 
apadrinhamentos políticos, enfatizando a necessidade de verificar o que realmente vem 
acontecendo, haja vista que muitos funcionários lhes mostraram seus holerites,  
comprovando que receberem valores inferiores ao Salário Mínimo Nacional. Quanto à sua 
Moção Nº 003, que contou com a aprovação e assinatura dos Nobres Pares, o orador 
informou que ela será encaminhada para todos os escalões superiores da Caixa Econômica 
Federal.  Por fim,  parabenizou o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, registrando 

que apoiará a decisão que for tomada por seus membros. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS 
também referiu-se ao reajuste salarial dos funcionários públicos municipais, lembrando que 
o discurso do Orador que o antecedeu é o mesmo que ele próprio fez quando da 
contratação do “Panca” (ex-Vereador Antonio Rodrigues de Camargo Neto – contratado no 
cargo de Secretário Municipal de Administração), ou seja, que no quadro da atual 
Administração Municipal há pessoas competentes para assumir os cargo, dispensando a 
necessidade de novas contratações.  Parabenizou o Nobre Colega, acrescentou que a 
Municipalidade deve aproveitar seus funcionários competentes e evitar contratar pessoas de 
fora.  Acrescentou que a lei é clara, ou seja, ninguém pode ganhar menos que um Salário 
Mínimo Nacional, assim como diz a lei municipal que o reajuste deve ser concedido no mês 
de janeiro de cada ano,  conforme ocorreu aos funcionários desta Casa de Leis. Disse que o 
Prefeito Municipal tem que se virar e cumprir a lei, concedendo o reajuste de qualquer jeito 
e, dirigindo-se ao Sr. Presidente,  sugeriu-lhe agendar uma reunião com o Prefeito Rafael 
para pressioná-lo a cumpri-la, conforme ocorreu na Câmara Municipal, haja vista que todos 
são funcionários iguais e o recurso para pagar seus salários é o mesmo. Justificando 
oralmente seu Requerimento Nº 105, o orador comentou que o aluguel está muito valorizado 
em Salesópolis, tanto que a Administração Municipal pretende pagar o valor de três mil reais 
mensais pelo aluguel de uma casa, o que considera impossível. Declarou-se contra o 
aluguel de prédios, diante do Mercado Municipal vazio, o qual poderá acolher diversas 
secretarias municipais, entretanto, se o aluguel for inevitável, sugere a realização de 
pesquisa imobiliária para que seja definido um valor justo. Lembrou que, quando alugado o 
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prédio de propriedade do “Beto Português”, justificaram que este substituiria o prédio do 
“Supermercado do Português”, contudo, até o momento, este último também permanece 
alugado. Falou que, tal qual o orador que o antecedeu, se for firmado o contrato de três mil 
reais pelo aluguel de uma casa, toda semana estará rebatendo o fato na tribuna, haja vista 
a Municipalidade não dispor de recurso para o reajuste dos funcionários. Disse acreditar que 
nem um juiz paga este valor pelo aluguel de uma casa, portanto, será necessário verificar o 
que realmente vem acontecendo. Prosseguindo, o orador justificou oralmente sua Indicação 
Nº 200,  que apresentou atendendo às inúmeras reclamações dos moradores que nem 
tomam conhecimento de vários falecimentos, pois, antigamente,  eram divulgados pelo alto-
falante da Municipalidade ou da própria igreja.  Declarou seu apoio à Moção Nº 003,  do 
Nobre Colega Cristian, ressaltando a importância de incentivar a abertura de novas 
instituições financeiras para atender os munícipes que, atualmente, enfrentam filas por mais 
de quarenta minutos nos Bancos Bradesco e Santander,  existentes nesta cidade.  Por fim, 
referindo-se à presença dos funcionários públicos municipais nesta sessão, declarando-se 
feliz e convidando-os a comparecer sempre e acompanharem o que acontece nesta Casa 

de Leis,  onde os Vereadores os apoiam. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ disse que, mais 
uma vez, como toda segunda-feira pretende fazer, usaria a tribuna desta Casa de Leis para 
comentar sobre a passagem do Aterrado. Em seguida, referindo-se ao seu Requerimento Nº 
107, explicou que o apresentou porque o Sr. Prefeito Municipal respondeu mal o 
anteriormente enviado. Comentou também que o Prefeito Rafael assumiu um compromisso 
em reunião com os moradores daqueles arredores, perto de todos os Vereadores,  de que,  
até agosto, a passagem estará pronta, portanto cobrará o cumprimento da palavra dele, 
haja vista que, por duas vezes anteriores, falhou com sua promessa. Comentou que tem 
recebido inúmeros pedidos através do seu e-mail, divulgando-o (lelis_reno@hotmail.com) 
para os demais que quiserem se comunicar por meio eletrônico, enfatizando que,  na 
próxima sessão, apresentará proposições atendendo os já recebidos. Reportando-se ao seu 
Requerimento Nº 106,  alvo dos seus reclamos em sessões anteriores,  informou que na 
EMEF Mestra Henriqueta o serviço já foi reativado, contudo,  recebeu um e-mail da aluna 
Evelin Almeida, da ETEC (Sala descentralizada da Escola Técnica Estadual que funciona na 
EMEF Mestra Henriqueta, desta cidade), em que ela declarou acreditar que muitos 
Vereadores sequer sabem da existência do curso nesta cidade, haja vista que, sua turma, já 
no segundo semestre,  embora dispondo de laboratório de informática, não pode utilizá-lo 
face a impossibilidade de acesso à internet, e concluiu registrando que espera contar com a 
intercessão do orador junto ao Sr. Prefeito Municipal, a fim de resolver esta questão.  O 
orador esclareceu que na referida escola há acesso, contudo, depende apenas de uma 
ligação para o referido laboratório, portanto,  medida muito simples que espera seja tomada.  
Concluiu dizendo que,  assim como recebeu esta solicitação pela internet e está cobrando o 
Sr. Prefeito Municipal, espera que muito outros cidadãos utilizem seu endereço eletrônico,  
pois,  sua intenção é usar a tribuna para trabalhar em benefício da população.  Em seguida, 
justificou oralmente seu Requerimento Nº 108, o qual apresentou por não saber o motivo da 
paralisação da obra e dos problemas já apresentados, situação que demonstra que esta 
gestão está “à passos de tartaruga”, portanto, alertou que quer saber as datas de início e 
término constantes do contrato e adiantou que, possivelmente, encaminhará o caso ao 
Ministério Público. Quanto ao OFÍCIO Nº 065/13 do Sindicato dos Servidores na 
Administração Municipal, o orador falou que se uma empresa ou a própria Administração 
Pública pretende crescer, deve estimular seus funcionários, entretanto, na Prefeitura 
Municipal local, os servidores não têm este estímulo o que prejudicará no desenvolvimento 
do trabalho do Sr. Prefeito Municipal, em prejuízo de toda população, haja vista que, até a 

mailto:lelis_reno@hotmail.com
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presente data, ele sequer conversou com seus funcionários, pedindo-lhes colaboração para 
sua gestão. Dirigindo-se ao Sr. Presidente, sugeriu-lhe que,  com apoio dos Nobres Pares, 
proponha ao Sr. Prefeito Municipal, oferecer as contas dos funcionários públicos municipais 
à Caixa Econômica Federal, cuja agência foi recém-instalada neste município. Acrescentou 
que os bancos compram e pagam altos valores por referidas contas, à exemplo do que 
ocorreu na administração passada, em que o Bradesco as adquiriu por valor altíssimo, 
entretanto, também sugeriu que o valor negociado, seja direcionado para a Folha de 
Pagamento dos servidores municipais. Em seguida, leu um comunicado do referido 
Sindicato, esclarecendo que, desde janeiro deste ano, vem tentando,  sem sucesso, discutir 
os reajustes salariais da categoria com a Administração Municipal e, em abril, sua diretoria 
exigiu uma posição definitiva, inclusive com possibilidade de aumento salarial, melhoria no 
valor da cesta-básica, pagamento de horas-extras e vale transporte, entre outros itens, mas, 
não lhes foi exibida a planilha de receita anual da Prefeitura Municipal e total geral da Folha 
de Pagamento para aferição do grau de comprometimento em face do dispositivo da lei. 
Acrescentou que, em cada oportunidade lhe foi afirmado que referida Folha de Pagamento 
estava em torno de cinquenta e seis a cinquenta e oito pontos percentuais do total da 
receita geral da Prefeitura Municipal, justificando assim a impossibilidade de conceder 
aumento real ou ainda mesmo o repasse da inflação, tudo isso contrariando a determinação 
da Constituição Federal. Concluiu referido documento, registrando que o Sindicato 
conseguiu obter informação de que a Folha de Pagamento, embora inchada pelas 
nomeações excessivas, ainda não atingiu o limite máximo de comprometimento que impede 
a correção dos salários. Neste momento, tendo esgotado seu tempo (dez minutos), o orador 
dirigiu-se ao Sr. Presidente e requereu a palavra como Líder de Bancada para prosseguir 

sua manifestação. O SR. PRESIDENTE não autorizou e o informou que lhe concederia mais 

um minuto para as conclusões. O ORADOR disse que voltaria à tribuna, na fase de 
Explicação Pessoal, para abordar sobre o reajuste dos servidores, pois era matéria não 
inclusa na pauta desta sessão, e ainda tinha uma carta do Sindicato que espera poder lê-la.  
Por fim, disse que também falaria da 5ª Conferência Municipal das Cidades, desta Estância 

Turística de Salesópolis.  O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS iniciou justificando 
oralmente sua Indicação Nº 198, dizendo que Salesópolis ainda é um dos poucos 
municípios que está mantendo este tipo de atendimento, entretanto, os setores envolvidos 
ainda não têm total conhecimento da significância deste atendimento, motivo pelo qual 
propuseram as reuniões que facilitarão o entrosamento e comprometimento de todos para 
melhor atender os alunos que, ao chegarem ao ensino regular, sofrem com a interrupção ou 
descontinuidade do atendimento.  Lembrou que esta ação não envolve grandes 
investimentos financeiros, bastando gestão e entrosamento dos profissionais para melhorar 
o atendimento. Quanto à Indicação Nº 195, que apresentou em conjunto com os Nobres 
Pares Claudinei e Paulo Roberto,  esclareceu que propuseram a reunião para definir 
algumas situações junto ao Ministério Público, evitando a continuidade de autuações em 
áreas consolidadas. Justificou também a Indicação Nº 196,  acrescentando que ele e os 
Nobres Colegas Claudinei e Paulo Roberto estão propondo alternativas para atender os 
moradores do Bairro da Barra com abastecimento público de água. Finalizou enfatizou que 
a água de qualidade reflete na saúde das pessoas, inclusive,  baixando os índices de 
mortalidade infantil, portanto, sendo atendida esta proposição, os Poderes Legislativo e 

Executivo estarão colaborando com a saúde dos munícipes. O VER. PAULO AROUCA 

SOBREIRA disse que a reivindicação de reajuste salarial dos funcionários públicos 
municipais é um direito, mas, quanto à manifestação do Nobre Colega Lélis, de que a 
matéria não entrou em pauta,  esclareceu que, desde fevereiro, o assunto vem sendo 
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abordado nesta Casa de Leis. Prosseguiu lendo o Requerimento Nº 17,  de autoria da 
Comissão de Finanças e Orçamento, assinado por ele e os Nobres Colegas Edney e Lélis, 

todos os membros da referida comissão.  Em aparte, o Ver. Benedito Lélis Renó disse 
que ao comentar que a matéria não estava em pauta, mencionava a pauta desta sessão. O 

Orador disse que a pauta é o aumento. O aparteante esclareceu que o aumento vem 
sendo discutido desde quando começaram a trabalhar nesta Casa de Leis, mas, não estava 

incluso na pauta desta sessão. Diante do impasse, o SR. PRESIDENTE lembrou que o 
Ofício do Sindicato aborda a não concessão do reajuste salarial, portanto, consta sim da 

pauta desta sessão. Retomando, o Orador (Ver. Paulo Arouca Sobreira) leu o já citado 
Requerimento Nº 17,  que segue transcrito: “Considerando que, na primeira Sessão 
Ordinária desta Casa de Leis, a Mesa Diretora apresentou Projeto de Lei propondo reajuste 
salarial aos servidores deste Legislativo; Considerando também que, para que os 
funcionários do Poder Executivo tenham seus salários igualmente reajustados, será 
necessário o envio do projeto pertinente para deliberação nesta Casa de Leis; Finalmente 
Considerando que, a reposição inflacionária no mês de janeiro é medida que consta do 
Parágrafo Único - Artigo 109 da Lei Orgânica deste Município e, certamente,  minimizará as 

perdas salariais....”. Interrompendo a leitura, o Orador enfatizou que o funcionalismo 
municipal não está pedindo nada mais que o cumprimento da Lei Orgânica do Município de 
Salesópolis pelo Sr. Prefeito Municipal, sua obrigação, porém, pendente desde o mês de 
janeiro.  Prosseguiu então com a leitura: “Diante do exposto, requeremos a Vossa 
Excelência,  após ouvido o Douto Plenário e atendidas as exigências regimentais, seja 
oficiado ao Chefe do Poder Executivo Municipal para que cumpra a Lei Orgânica do 
Município de Salesópolis, encaminhando o devido Projeto de Lei dispondo sobre o reajuste 

inflacionário do período, aos funcionários da Municipalidade”.  Terminada a leitura,  o 

Orador esclareceu que referido documento foi encaminhado ao Sr. Prefeito Municipal, no 
dia dezoito de fevereiro deste ano.  Disse que, em resposta a este Requerimento,  no dia 
cinco de março, o Sr. Prefeito Municipal encaminhou o OF Nº 056/13 GP, do qual faria a 
leitura, conforme segue transcrito: “Em atendimento ao Requerimento Nº 17/13, de autoria 
do Nobre Edil Paulo Arouca Sobreira (juntamente com a Comissão de Finanças e 
Orçamento – Vers. Lélis e Edney), protocolado nesta Repartição Pública sob Nº 569, datado 
de 19 de Fevereiro do corrente ano, requerendo o encaminhamento de lei dispondo sobre o 
reajuste inflacionário do período aos funcionários da Municipalidade. Vale lembrar aos 
Nobres Edis dessa Egrégia Câmara Municipal que através do Processo Administrativo Nº 
513, datado de 14 de Fevereiro do corrente ano, está em estudos na Secretaria Municipal 
de Finanças e Contabilidade, aguardando o estudo do Impacto Orçamentário Financeiro, 
para que possamos encaminhar à Vossas Excelências, para as deliberações que o caso 

requer”. Novamente terminada a leitura, o Orador disse que o requerimento foi enviado em 
fevereiro, contudo, está chegando o meio do ano e ainda estão estudando para ver se há 
condições de efetuar o pagamento. Ressaltou que o Prefeito Municipal tem que assumir 
este compromisso, pois entende que já o assume quando pede para cada funcionário fazer 
a mais ou se empenhar mais. Disse ainda que conhece a maioria dos funcionários da 
Prefeitura Municipal, e sempre vê que todos estão à postos no serviço,  às sete horas da 
manhã e, se precisar, trabalham após o expediente, muitas vezes, sem receber horas-
extras, entretanto, merecem,  ao menos,  a reposição da perda inflacionária, que se requer 
nesta data, lembrando que nem foi cogitado ainda um aumento salarial. Dirigindo-se ao Sr. 
Presidente, o Orador lembrou que, no dia seguinte a esta sessão,  às quatorze horas, 
aconteceria nesta Casa de Leis, uma reunião para discutir a renovação do contrato com a 
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Sabesp, quando o Sr. Prefeito Municipal estará presente. Nesta oportunidade, acredita que 
os Vereadores poderão apresentar-lhe um documento,  para que assine se comprometendo 
com uma data para conceder o reajuste salarial, evitando que, passando mais tempo, 
acumule ainda mais o montante, que já deve ser retroativo a janeiro. Disse que, se isso não 
acontecer, apoiará a solicitação do Sindicato que é legal e válida, baseada na Lei Federal Nº 
7783/89, que define sobre greve. Falou ter aprendido que uma situação somente muda 
quando mexem no bolso dos envolvidos e, dirigindo-se aos funcionários públicos presentes 
nesta sessão, disse que a Administração Pública está mexendo nos bolsos deles, e a forma 
deles mexerem no mecanismo público é “devolver com a mesma moeda”, ou seja,  fazendo 
greve. Comparou esta situação às multas de trânsito, cujo motorista não utiliza o cinto de 
segurança ou dirige falando ao celular até que seja multado, após a multa passa a fazer  o 
certo. Concluiu declarando entender que há duas alternativas, ou os Vereadores tomam 
uma medida junto ao Sr. Prefeito Municipal, no dia seguinte a esta sessão, ou os 
funcionários buscam seus direitos. Prosseguindo, declarou seu apoio à proposta comentada 
pelo Nobre Colega Edney para o Bairro da Barra (Indicação Nº 196), lembrando que há 
outras áreas na mesma condição que merecem atendimento, sugerindo, contudo, um 
levantamento das demais comunidades que enfrentam as mesmas necessidades relativas 
ao saneamento público. Reportando-se à Indicação Nº 194, do Nobre Par Lélis, lembrou 
que, na gestão passada, já apresentou uma indicação solicitando a colocação de raspa de 
asfalto nas estradas rurais, quando a então Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou 
que este material não poderia ser colocado em estrada. Finalizando,  disse que, se agora for 
autorizado, devem lembrar que há uma empresa trabalhando na Rodovia dos Tamoios, 
bastando viabilizar a doação do material através do Sr. Prefeito Municipal. Passando a 

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

MARCELO DE MORAIS CORRÊA também reportou-se ao Ofício Nº 65 do Sindicato dos 
Funcionários Públicos Municipais, informando que, antes desta sessão, o  Presidente do 
referido órgão lhe perguntou se o Poder Executivo havia protocolado algum documento 
sobre reajuste, quando o informou que, até às dezessete horas, nada foi protocolado sobre 
o assunto. Relatou que, durante o dia, após receber diversas ligações, telefonou ao 
Secretário Municipal de Administração – Sr. Sérgio Kusakabe, questionando-lhe se 
protocolaria algum documento relativo à reajuste, quando ele respondeu que, desde sexta-
feira, estava estudando o assunto juntamente com o Sr. Prefeito Municipal e Departamento 
Jurídico, mas, ainda não tinha previsão de protocolar nada. O orador ainda questionou se 
ele sabia responder sobre o percentual de reajuste, quando aquele Secretário Municipal 
respondeu que nada poderia responder porque ainda aguardava uma posição do Prefeito 
Rafael. Prosseguindo, o orador falou que há um boato de que a Câmara Municipal que não 
quer aprovar o reajuste salarial para os funcionários públicos municipais, contudo, deixou 
claro que isso é uma mentira, até porque nada foi apresentado nesta Casa de Leis.  
Acrescentou que, na condição de Vereador e Presidente – representante desta Casa de 
Leis, tem o dever de falar a verdade, além do mais,  não é de fazer média na rua e agir 
diferente nesta Casa de Leis, contudo, não gosta que falem que o Presidente da Câmara 
Municipal não quer colocar o reajuste dos funcionários em votação, porque isso é uma 
grande mentira. Explicou que, se o projeto de lei fosse protocolado nesta data, os 
Vereadores poderiam colocá-lo em votação, em regime de urgência especial. Acrescentou 
que, ainda que no dia seguinte a esta sessão, a matéria seja protocolada, nada impedirá 
que se realize uma sessão extraordinária para deliberação do reajuste salarial dos 
funcionários públicos municipais. Advertiu, contudo, para evitar arrependimentos futuros, 
que antes de deliberar a matéria às pressas, os Vereadores a estudem melhor, evitando 
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aprovar o que os funcionários não querem ou o que o Sindicato da categoria não pleiteia, 
portanto, sugere antes de dar prosseguimento, chamar o representante do Sindicato para 
discutir a matéria. Disse estar certo de que os funcionários querem um reajuste maior, 
entretanto, há que ver a realidade, pois não estão para fazer média junto aos funcionários, 
mas, considerar a situação real. Acrescentou que propõe a reunião para juntos verem a 
melhor solução e, de comum acordo com o Sr. Prefeito Municipal ou seu representante, 
decidirem o que aprovarão com aval do Poder Executivo, dos funcionários e Sindicato, 
alertando que, não adiantará decidirem por dez por cento e depois atrasar o pagamento por 
falta de condições de cumprir a decisão.  Quanto aos funcionários em cargos de comissão, 
lembrou que a decisão sobre eles não cabe a esta Casa de Leis, mas, ao Prefeito Rafael 
que os contratou e assinou suas portarias de nomeações. Enfatizou que nenhum Vereador 
nomeou qualquer Secretário ou Diretor Municipal, portanto, cabe ao Sr. Prefeito Municipal 
decidir se os manterá, se os dispensará, ou se implantará o PDV – Pedido de Demissão 
Voluntária, lembrando que também é ele quem responderá junto ao Tribunal de Contas. 
Finalizando, reiterou a importância da sugerida reunião com todos os envolvidos antes de 
tomarem a decisão final. Retomando a presidência e não havendo mais oradores inscritos,  

nem pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia, o SR. PRESIDENTE passou para a 

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

Nobres Edis inscritos. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA, à exemplo do Nobre Colega 
Lélis, também disponibilizou seu e-mail para que a população lhe envie sugestões e, quanto 
às críticas, disse que aceitará as construtivas, pois há os que criticam,  mas,  nada fazem 
para o bem da cidade. Acrescentou que podem até falar mal dele, caso não esteja lutando 
pelo bem da cidade, contudo, devem lembrar que, muitas coisas, não dependem do 
Vereador, mas, do Chefe do Poder Executivo. Falou que, na próxima sessão, apresentará 
uma proposição, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, interceder junto às emissoras de 
televisão - SBT, Record e Bandeirante,  para que retomem a transmissão nesta cidade, 
pois, atualmente, os munícipes que não dispõem de antena parabólica ou canal a cabo, têm 
como única opção a Rede Globo. Registrou que, em fevereiro, apresentou uma Indicação, 
informando que em frente à residência do Sr. Jacob, na Rua São Sebastião do Bairro 
Fartura, havia um buraco que expunha pedestres e veículos à risco, contudo, o buraco já 
aumentou e nada foi feito até o momento, portanto, questionou se a Administração 
Municipal esperará acontecer um acidente para então adotar as medidas necessárias. 
Dirigindo-se aos responsáveis pelo Setor Municipal de Obras que, por ventura estivessem 
acompanhando esta sessão on line, solicitando que dispensem maior atenção à referida 
rua. Relatou que, no dia dezenove deste mês, foi veiculada uma matéria no G-1 da TV 
Diário (TV regional), sobre a reunião que ocorreu no Distrito do Remédio, cuja pauta era a 
segurança pública, onde estiveram representantes dos órgãos de segurança, Vereadores, 
Prefeito Municipal, Conselho Tutelar e comunidade.  Esclareceu que referida reunião não 
aconteceu devido à explosão ocorrida na agência bancária daquele distrito, mas, atendendo 
um pedido dele (Orador) que, desde o dia vinte e oito de janeiro, vem apresentando 
proposição e solicitando providências com relação à segurança. O Orador reclamou que o 
Capitão PM Dourado, deu uma entrevista àquele órgão de imprensa, deixando transparecer 
que eles (políticos desta cidade) estão cobrando segurança devido a citada explosão,  e 
ainda afirmou que os moradores daquela comunidade preferem ter uma viatura na ronda a 
uma base policial. Ressaltou que ele (o Orador) vem apresentando proposição desde o mês 
de janeiro, seja cobrando aumento do efetivo policial ou reimplantação da base policial, 
portanto, é mentira daquele Capitão da Polícia Militar sobre a preferência dos moradores 
pela ronda. E, se foi realizada outra reunião, além da que ele mesmo organizou, não teve 
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conhecimento, então acredita que a preferência da comunidade em nada mudou. Disse que 
é Policial Militar da Reserva e conhece os problemas de segurança deste município, motivo 
pelo qual luta por melhoria na área, bem como sabe que a população prefere a Base 
Policial, cuja demolição restou sequelas àquela comunidade, ou seja, quebrou um dos 
pilares do policiamento comunitário que é a integração da polícia com a comunidade. 
Registrou que estava na reunião ocorrida no Distrito dos Remédios, solicitada por ele 
mesmo, quem também convidou os comerciantes e moradores, bem como os demais 
Vereadores deste Legislativo, portanto, não aceita que publiquem ter sido uma iniciativa do 
Comando Policial da Região do Alto Tietê, assim como não aceita a divulgada informação 
de que a população dispensa a Base Policial. Ainda sobre a publicação na imprensa, o 
orador informou que um proprietário de farmácia do Distrito dos Remédios disse, em sua 
entrevista, que aquela comunidade está sofrendo com a sensação de insegurança, motivo 
pelo qual todos preferem a reimplantação da Base Policial. Confirmando esta necessidade, 
o orador esclareceu que este é o motivo pelo qual sugeriu a Base Suzaichô (modelo 
japonês), enfatizando que não está mais na ativa da Policia Militar, portanto, na qualidade 
de Vereador, defenderá os direitos da população, tanto que também já solicitou apoio ao 
Deputado Estadual Estevam Galvão de Oliveira, objetivando aumento do efetivo policial. 
Acrescentou ainda que, na ultima segunda-feira, o Ten. PM Dirceu – Comandante local da 
Polícia Militar, juntamente com o Prefeito Rafael, deram entrevista à TV Diário, divulgando 
que disponibilizariam um Policial Militar para atender, diariamente,  o Distrito do Remédio, 
contudo, isto não está acontecendo ainda, lhe motivando criticá-los, pois seu objetivo (do 
Orador) é defender a população. Disse saber que sua manifestação chegará ao 
conhecimento do Capital PM Dourado, portanto, já se colocou à disposição para discutir o 
assunto, reiterando que não é verdade o que ele publicou e reafirmando que a população 
quer sim a reimplantação da Base Policial. Garantiu que continuará lutando e, embora 
reconheça que os problemas desta cidade têm como causa a desestrutura familiar, que 
necessita de um trabalho junto às famílias e crianças e adolescentes envolvidos, entende 
que também será necessário colocar o efetivo policial nas ruas para combater os que já 
estão cometendo crimes. Por fim, colocou-se à disposição para novas reuniões e reiterou 

que estará cobrando a permanência de policiais no Distrito do Remédio. A VERª. DEISE 

APARECIDA CORRÊA DUQUE,  na qualidade de membro do PSD – Partido da Social 
Democracia, regisrou os agradecimentos ao Deputado Federal Junji Abe que, na sexta-feira, 
dia dezessete de maio, através da Emenda Nº 2804006,  designou para Salesópolis, um 
recurso no valor de cento e vinte mil reais, para o Programa de Estruturação da Unidade de 

Atenção Básica em Saúde, objetivando à reforma da unidade de saúde. O VER. BENEDITO 

LÉLIS RENÓ disse que não seria polêmico, portanto,  adiaria sua manifestação (sobre o 
reajuste salarial dos funcionários públicos municipais) para as próximas sessões. 
Reportando-se ao turismo, disse que passou vergonha no último final de semana diante do 
Projeto Roda São Paulo que, através de um ônibus, transporta turistas para vários pontos 
turísticos da região, desde Suzano, Mogi das Cruzes até esta cidade, mas, chegando nesta, 
as pessoas encontraram a igreja fechada e disseram que ninguém lhes dava informações. 
Dirigiu-se aos Nobres Pares, dizendo que, desde janeiro, o turismo está muito ruim nesta 
cidade, e que tem ouvido muitas reclamações no seu restaurante, quando seus clientes o 
questionaram se os Vereadores não estão trabalhando, porque antes,  a cidade era bonita e 
limpa. Falou que é muito duro ouvir um turista dizer que a cidade era melhor cuidada,  
motivo pelo qual estava registrando seu repúdio aos envolvidos no Setor Municipal de 
Turismo, aos quais disse que precisam trabalhar mais para aquecer a economia local, 
aproveitando os turistas e lhes mostrando melhor imagem da cidade. Lembrou que foi muito 
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difícil para Salesópolis conseguir sua elevação à estância turística, necessitou que muitas 
pessoas fizessem sua parte, mas, agora é necessário estimular o turismo, como por 
exemplo, disponibilizando monitores para o Projeto Roda São Paulo. Lamentou saber que o 
Secretário Municipal de Turismo nem mora nesta cidade e não conhece sequer a Nascente 
do Rio Tietê, questionando como o município poderá contar com um secretário nestas 
condições.  Ressaltou que “a pirâmide está despencando”, entretanto, dirigiu-se aos Nobres 
Pares solicitando-lhes que evitem tal queda (ou suas consequências) e façam algo pelo bem 
da população e desta cidade. Reportando-se à Conferência Municipal da Cidade nesta 
Estância Turística de Salesópolis, disse que todas as cidades são obrigadas a realizá-la, 
com a qual habilitam-se a receber recursos entre outros benefícios, portanto, conclamou 
todos a participarem, enfatizando que será uma oportunidade para discutirem os problemas 
desta cidade.  Por fim, reiterou que voltaria em outra oportunidade para manifestar-se sobre 
a matéria discutida (reajuste salarial dos funcionários públicos municipais), registrando 
entender que o Regimento Interno lhe permite tal manifestação nesta mesma sessão.  
Passando novamente a presidência ao vice-Presidente, Ver. Cristian Luiz Candelária, o 

VER. FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA disse que se reportaria a Empresa 
Júlio Simões, responsável pelo transporte intermunicipal da população salesopolense,  um 
assunto que considera de muita importante. Em seguida, informou que ele e os demais 
Vereadores, juntamente com o Sr. Prefeito Municipal e o Deputado Estadual André do 
Prado, estiveram na EMTU – Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, em reunião 
para tratar sobre os problemas de superlotação no transporte intermunicipal. Passados 
alguns dias, recebeu um documento daquela empresa, registrando que seus fiscais 
acompanharam os ônibus, no período de cinco a nove de março, confirmando o excesso de 
passageiros e descumprimento dos horários reclamados. Porém, acrescentou o orador, na 
última quarta-feira, o Sr. Sérgio Fortes - EMTU,  lhe telefonou, informando que seriam feitos 
alguns ajustes, ou seja, aumentariam o número de carros nos horários de pico. Naquela 
oportunidade, disse que lhe solicitou enviar os novos horários, contudo, os recebeu somente 
na última sexta-feira, próximo das dezessete horas, o que impossibilitava aos Vereadores 
repassá-los aos usuários do transporte coletivo. Paralelamente a isto, lembrou que também 
foi realizada, nesta Casa de Leis, uma reunião com representantes da Empresa Júlio 
Simões,  oportunidade em que foi informado que não poderiam lhe dar nenhuma 
informação, pois, antes,  deveriam comunicar as mudanças à EMTU, a qual caberá repassá-
las para esta Casa de Leis. Comentou que, a fim de colaborar na solução do problema,  
sugeriu,  tanto à concessionária do transporte coletivo quanto ao Sr. Sunau – EMTU, várias 
opções de horários, principalmente, para atender os momentos de pico, entre cinco e sete 
horas da manhã no sentido Salesópolis-Mogi das Cruzes, e entre as dezesseis e dezenove 
horas no sentido contrário. Relatou ainda que, após encaminhar suas sugestões, durante os 
últimos quinze dias, tentou, sem sucesso,  contatar o Sr. Sunau, para obter um retorno. 
Acrescentou que, no último sábado à tarde, recebeu um telefone do Sr. Silvio - Empresa 
Júlio Simões, quem lhe informou sobre as alterações que vigorariam a partir desta data, ou 
seja, vinte de maio.  Lamentou e reclamou que esta informação tenha chegado no final de 
semana, demonstrando o descaso daquela empresa com os Vereadores, acrescentando 
que o Sr. Silvio ainda disse que estava melhorando o transporte por disponibilizar mais um 
carro. Lembrou que, antes da reunião eram quarenta e uma partidas no sentido Salesópolis-
Mogi das Cruzes, aumentando agora para quarenta e cinco partidas e, no sentido contrário, 
aumentou de quarenta e duas partidas,  também para quarenta e cinco, reiterando que isso 
também demonstra um descaso.  Registrou que já sugeriu incluir um horário às cinco horas 
da madrugada, entre os horários das quatro horas e cinquenta minutos e o das cinco horas 
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e quarenta minutos, mas não foi atendido, assim como sugeriu outros novos horários entre 
os já existentes, cujos ônibus já saem lotados, e também não foi atendido. Também relatou 
que, nesta data, recebeu um telefone de um usuário, às cinco horas da madrugada, 
reclamando que viajou em pé,  de Salesópolis a Mogi das Cruzes, muito embora tenha 
tomado o ônibus no ponto localizado nas proximidades da EMEI Professora Maria 
Aparecida Freire de Faria, ou seja, somente o terceiro ponto de parada após o inicial.  
Diante disso, o orador reclamou que o representante da EMTU ainda disse que melhorou o 
transporte, o que demonstra que tanto esta quanto a empresa concessionária 
desconsideram a existência dos Vereadores. Disse que, até a próxima sexta-feira, tentará 
falar novamente com o Deputado André do Prado e, esperando contar com a colaboração 
dos Nobres Pares, pretende reivindicar melhorias, mas, se não conseguir, garantiu que 
levará o caso ao Ministério Público até que melhore o transporte coletivo desta cidade. 
Concluiu enfatizando que nenhum Vereador fez conchavo com a Empresa Júlio Simões, 
mas, ao contrário, têm compromisso com a população que lhes confiou seus votos, em seus 
trabalhos e propostas. Disse que todos os Vereadores estão lutando para melhoria da 
saúde, educação e demais áreas,  a fim de garantir melhor qualidade de vida aos 
munícipes, portanto, não suportará este tipo de descaso da empresa que aumenta quatro 
carros durante o dia todo, que nem sequer atende o período de pico. Disse ainda que 
solicitará ao Deputado André do Prado para cobrar a promessa do representante da EMTU,  
de melhorar o transporte, firmada quando da reunião que estiveram naquela empresa.  
Prosseguindo e reportando-se ao problema que causa tanto mau cheiro na Avenida Prefeito 
Pedro Rodrigues de Camargo Neto (antiga Avenida Professor Adhemar Bolina II), o orador 
disse que muita coisa precisa ser melhorada neste município, haja vista que esteve 
conversando com o Sr. Zildo – proprietário do Depósito de Materiais de Construção 
Camargão, o qual se propôs ajudar resolvê-lo, cedendo a máquina para a obra, assim como 
se propôs o Gerente do Supermercado Okamura, doando o tubo necessário, e o Engº. 
Antonio Melo da Fonseca que também tem propriedade na referida via pública, entretanto, 
embora tenha restado à Prefeitura Municipal ceder apenas a mão-de-obra, ainda não 
conseguiram, esperando que o Prefeito Rafael aproveite a ajuda que os munícipes estão 
oferecendo. Em seguida comentou saber que, tal qual estes, há muitos outros dispostos a 
ajudar o município, mas, precisam do aporte necessário da própria Prefeitura Municipal. 
Retomando sobre a Avenida Prefeito Pedro Rodrigues de Camargo Neto, acrescentou ter 
tomado conhecimento de que referida rua será asfaltada, mas, também soube que a 
empresa que faria a obra já abandonou outras obras em andamento no município,  portanto, 
até realizar nova licitação, demorará muito, sendo importante aproveitar as colaborações 
para resolver o problema do mau cheiro mesmo sem o devido asfaltamento. Dirigindo-se às 
pessoas que não gostam dele, pediu para lhe falarem pessoalmente, ao invés de postarem 
mensagens no facebook, pois, embora ele não tenha e não goste deste tipo de rede social, 
já que utiliza apenas seu e-mail, tomou conhecimento das críticas através do seu filho 
menor, entretanto, afirmou que, pessoas como estas, depois vêm solicitar seus favores 
através de intermediários.  Por fim, disse que não está para agradar todo mundo e, embora 
tenha e assuma seus defeitos, sabe que também tem qualidades, e não admitirá que falem 
inverdades sobre ele. Retomando a presidência e não havendo mais oradores inscritos, e 

nada mais havendo a tratar,  o SR. PRESIDENTE agradeceu a presença de todos e, em 
nome de Deus,  declarou encerrada a sessão, da qual lavrou-se a presente ata. 
 

       Sala Ver. Antonio Paulino de Miranda Júnior, em 20 de Maio de 2013. 
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  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
27 de Maio de 2013.   
            
 


