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ATA DA 15ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 26 de Maio de 2014 - 2º Período da 16ª Legislatura. Aos vinte
e seis dias do mês de Maio do ano dois mil e quatorze, 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 Moraes Corrêa e
secretariada pelos Edis Edney Campos dos Santos – 1º Secretário e Paulo Arouca Sobreira
– 2º Secretário. Às dezenove horas, horário regimental, o Sr. 2º Secretário procedeu a
verificação da presença, constatando-se a presença unânime dos membros desta Casa.
Havendo número legal, o Sr. Presidente declarou aberta a sessão e solicitou ao Sr. 1º
Secretário que procedesse a leitura da ata da última sessão. Neste momento, o Ver.
Cristian Luiz Candelária requereu a dispensa da sua leitura, requerimento este que foi
submetido ao plenário, foi aprovado por unanimidade, ou seja, onze votos. Aprovada a
dispensa da leitura, foi então a ata submetida à discussão e votação, sendo a mesma
aprovada por unanimidade, sem preceder manifestação. Prosseguindo, o Sr. Presidente
solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura das matérias do EXPEDIENTE que
constou do seguinte, com seus respectivos despachos: PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº
003/2014 (Dispõe sobre a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Salesópolis e dá
outras providências), de autoria da Mesa Diretora – desp.: À Ordem do Dia da presente
sessão, para única discussão e votação; BALANCETE FINANCERIO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, referente ao mês de Abril/2014; OFÍCIO Nº 819/14 do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo comunicando que foram julgadas regulares as
contas da Câmara Municipal de Salesópolis, referente ao exercício de 2011 – desps.: À
Comissão de Finanças e Orçamento; OFÍCIO Nº 798/2014 da Empresa de Correios e
Telégrafos, informando alteração do convênio entre aquela empresa e a Prefeitura
Municipal de Salesópolis, cabendo à esta última comprovar a regularidade fiscal a cada
repasse mensal; COMUNICADOS sobre a liberação de recurso financeiro: do Ministério da
Saúde: no valor de R$ 21.500,00 para Pagamento de Serviços de Atendimento Móvel às
Urgências – SAMU 192 (RAU-SAMU) Municipal – competência 04/2014; do Ministério da
Educação: no valor de R$ 1.830,00 para APM da EMEI Professora Maria Aparecida Biasoli;
no valor de R$ 4.480,00 para APM da EMEF Mestra Henriqueta; no valor de R$ 2.500,00
para APM da EMEF Professora Sônia Maria da Fonseca; no valor de R$ 12.970,00 para
APM da EMEF Professora Maria de Lourdes Gonçalves de Toledo; no valor de R$ 3.340,00
para APM da EMEF Ernesto Ardachnikoff; no valor de R$ 3.000,00 para APM da EMEF
Antonio Alves Alvarenga; no valor de R$ 13.050,00 para APM da EE Professora Olga
Chakur Farah; no valor de R$ 5.560,00 para APM da EE Professora Rosa Maria de Souza;
no valor de R$ 5.880,00 para APM da EE Vereador Elisiário Pinto de Morais; PARA
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – no valor de R$ 1.900,00 para Creche; no valor de R$ 3.350,00
para Pré-Escola; no valor de R$ 5.142,00 para Ensino Médio; no valor R$ 250,00 para o
AEE; no valor de R$ 522,00 para o EJA; e no valor de R$ 15.846,00 para Ensino
Fundamental; nos valores de R$ 14.844,56 e R$ 4.471,94 ambos referente ao PNATE; e no
valor de R$ 78.666,29 referente a 3ª Quota do FNDE; CONVITES: da Polícia Militar – para
a Solenidade alusiva ao 8ª Aniversário do CPAM-12 e entrega de Láureas do Mérito
Pessoal aos policiais daquele comanda, bem como a inauguração de retrato na Galeria de
Eternos Comandantes, no dia vinte e nove de maio, às dezenove horas e trinta minutos, no
Auditório do CEMFORPE, em Mogi das Cruzes; da EMEF Mestra Henriqueta – para o Arraiá
da escola, que será realizado no dia trinta e um de maio, a partir das dezoito horas, na
própria unidade; da Paróquia Nossa Senhora do Remédio – para a Festa do Divino Espírito
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Santo, que se realizará no período de trinta e um de maio a oito de junho e que, no di a sete
de junho, às dezenove horas, haverá Missa em que será dada bênção especial à todas as
Autoridades Políticas, Civis, Militares e Corpo Docente do Município; da Associação Amigos
do Bairro Totozinho Cardoso para a Noite do Pastel, que se realizará no dia trinta de maio,
a partir das dezenove horas, na Comunidade São Vicente de Paulo daquele bairro; da
Secretaria Municipal de Saúde – para o 7º Sub Império, que se realizará no dia vinte e sete
de maio, às oito horas e trinta minutos, na sede da referida secretaria – desp.: Arquive-se,
Plenário ciente. Terminada a leitura, o Sr. Presidente concedeu a palavra aos Nobres Edis
inscritos. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA, reportando-se ao Convite da Polícia
Militar, para a Solenidade alusiva ao 8º Aniversário do CPAM-12, confirmou sua presença
no evento, a fim de prestigiar a entrega de Láureas do Mérito Pessoal a Policiais da região
e do Destacamento Militar desta cidade. Enfatizou que, muito embora as críticas à falta de
segurança, aproveitará a oportunidade para agradecer, pessoalmente, o esforço e empenho
dos Policiais de Salesópolis. Justificou-se, relatando que, dentre outras ocorrências, na
semana retrasada, embora de folga, o Sgt PM Martins, Comandante do Destacamento local,
apreendeu uma motocicleta e dois indivíduos que estavam realizando atos ilícitos no Distrito
do Remédio, tomando as medidas iniciais e acionando o policiamento de plantão. Em
seguida, registrou que, no último sábado, outro Policial Militar foi baleado na Zona Leste de
São Paulo, contudo, falou que não requereria um minuto de silêncio, evitando baixar a
cabeça aos covardes que estão tendo liberdade total para executar a quem querem,
principalmente, os Policiais que protegem a população, conclamando a todos que orem pela
vítima e seus familiares. Por fim, disse que estes óbitos demonstram que a população está
perdendo para os próprios políticos, principalmente, para o Governo Federal que está
deixando a desejar, pois está virando as costas para a Polícia Militar e apoiando a
vagabundagem. Não havendo mais oradores inscritos, o Sr. Presidente passou para a
ORDEM DO DIA e solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura do
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA ESPECIAL Nº 006/14. Terminada a leitura, foi o citado
requerimento submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade, ou seja, onze votos.
Aprovada a urgência especial, o SR. PRESIDENTE submeteu à única discussão e votação
o PROJETO RESOLUÇÃO Nº 003/14 (Dispõe sobre a estrutura administrativa da Câmara
Municipal de Salesópolis e dá outras providências), de autoria da Mesa Diretora, o qual foi
aprovado por unanimidade, sem preceder manifestação. Não havendo mais pauta a ser
tratada na presente Ordem do Dia, o SR. PRESIDENTE passou à EXPLICAÇÃO
PESSOAL e,conforme livro de inscrição, concedeu a palavra aos Nobres Edis
inscritos. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ iniciou cumprimentando a Nobre Colega
Sandra por acompanhar o grupo de estudantes da ETEC – Escola Técnica Estadual, nos
pontos turísticos desta cidade, ocorrido no último sábado. Na oportunidade, disse o orador,
ela passou uma imagem positiva desta cidade àqueles turistas, embora as dificuldades com
o tempo chuvoso e a falta de estrutura da Administração Municipal para atender grupos
iguais a este. Também cumprimentou os organizadores da Festa do Divino do Distrito do
Remédio que, no final de semana, reuniu quase trezentos e cinquenta pessoas no seu
Restaurante (Nhá Luz), onde também estiveram a Nobre Colega Sandra, a Deputada
Federal Janete Pietá, além dos ex-Prefeitos Nêgo e Adilson. Referindo-se à Estrada do
Contorno do Aterrado, relatou que esteve visitando-a e constatou a necessidade de
providências, pois, a situação atual expõe os usuários à perigo, inclusive, o transporte
escolar. Acrescentou que os moradores estão sem estrada, cuja situação se agravou com
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as chuvas, portanto, requererá ao Chefe do Poder Executivo que acione a CODASP,
empresa responsável pela obra daquela estrada, para refazer alguns pontos. Disse que o
Sr. Prefeito Municipal precisa ouvir mais a Câmara Municipal, pois, há quase vinte
servidores prestes a aposentar, dependendo apenas do laudo de periculosidade e, muito
embora haja solicitação de providências por parte do Poder Judiciário, o processo ainda
está paralisado. Questionou por quê a Prefeitura Municipal não acelera tal processo, já que
pretende baixar o índice da Folha de Pagamento, evitando para isto, punir os servidores
municipais, em atitude de vingança. Concluiu dizendo que verificará este caso e, se
necessário, acionará o Ministério Público para resolver este problema que considera
simples, bastando atitude e perseverança, contudo, entende que isto falta à atual gestão.
A VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS iniciou agradecendo os elogios do orador que a
antecedeu, esclarecendo que, ao contrário do que disse, na verdade, ela é que se
considerou presenteada. Em seguida, elogiou a Coordenadora da ETEC – Professora
Camila, dizendo que junto aos demais Professores, superaram os percalços dos caminhos
dos pontos turísticos. Reportando-se ao já referido Jantar da Festa do Divino do Distrito do
Remédio, agradeceu a Sra. Célia Rodrigues, quem lhe presentou com os convites para o
evento, lhe proporcionando a oportunidade de também colaborar com a comunidade.
Agradeceu a Deputada Vanessa Damo, do seu partido (PMDB), pela liberação de uma
verba, no valor de duzentos mil reais, destinada a infraestrutura, declarando-se feliz por
poder contribuir com esta cidade. Acrescentou que também oficiará a mesma deputada,
solicitando-lhe intermediar os contatos necessários para trazer a esta cidade, a “Carreta
Mulheres de Peito”, Programa do Governo do Estado, viabilizando vários exames para as
mulheres, como papanicolau, mamografia e outros. Referindo-se novamente à manifestação
do Nobre Colega Lélis, acerca dos funcionários prestes à aposentar, esclareceu que será
necessário o Perfil Profissional para comprovar a insalubridade, que favorecerá o
funcionário com um acréscimo de trinta por cento no seu salário. Enfatizou a necessidade
de contratar um Médico de Trabalho para a Prefeitura Municipal, pois, muitos funcionários,
sem condições de voltar a trabalhar, recebem alta do INSS, situação que seria solucionada
pelo referido profissional. Considerou estranho que uma decisão boa, tanto para o
funcionário em vias de aposentadoria, quanto para a redução na Folha de Pagamento,
demore tanto e não seja resolvida com a mesma rapidez que ocorreu, quando baixou a
folha de pagamento dos funcionários. Em resposta à publicação do Prefeito Rafael, num
blog, com o intuito de rebater críticas dos Vereadores, disse que a resposta reporta-se
apenas à ela (oradora), entendendo então que o Prefeito Municipal tem medo dela, ou é
machista, ou não gosta de mulheres, enfatizando que o Nobre Colega Lélis também critica e
não foi rebatido. Lamentou que o Prefeito Municipal, em rede social, tenha questionado por
que ela não busca recurso para o município ao invés de criticá-lo, demonstrando que, em
pleno ano de 2014, ainda existe um administrador preconceituoso contra as mulheres, que
não está fazendo nada para este município, e também se faz de vítima. Enfatizou que
vítimas reais são os idosos que esperam vaga na Fisioterapia, bem como senhoras e
senhores que esperam, há mais de quatro meses, para conseguir realizar um simples
exame de hemograma. Dirigindo-se ao Sr. Prefeito Municipal, considerando que as sessões
são transmitidas on line e que ele estivesse assistindo, lançou-lhe o seguinte desafio, fará
as pazes com ele, desde que ele faça as pazes com o povo e cumpra seu slogan de
campanha “Salesópolis vai voltar a sorrir”, provando que o povo está feliz. O VER. PAULO
ROBERTO DE FARIA registrou que, na semana passada, participou da assinatura de
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convênio para esta cidade, juntamente com o Deputado Estadual André do Prado,
esperando que as coisas comecem a caminhar com tais recursos. Reportando-se à Corrida
de Rua, realizada no município vizinho de Biritiba Mirim, disse que os representantes de
Salesópolis, integrantes do Projeto CACO – Correr, Andar é só Começar, da Secretaria
Municipal de Esportes, se destacou com os atletlas Osni Fonseca, Osvaldo da Silva e Luiz
Matos. Parabenizou os atletas salesopolenses e acrescentou ainda que referido evento
aconteceu em comemoração ao Aniversário daquela cidade, tendo como campeão geral o
salesopolense, Osni Fonseca. Por fim, divulgou o Projeto CACO, realizado de segunda a
sexta-feira, na “Avenida Nova“, das dezenove horas e trinta minutos às vinte e duas horas,
sob a Coordenação do Professor Padilha, que faz este projeto a nível regional, atendendo
uma média de cento e vinte atletas nos municípios de Salesópolis, Biritiba Mirim,
Guararema e Mogi das Cruzes. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA iniciou agradecendo
o Convite da Associação do Bairro Totozinho Cardoso, para a Noite do Pastel e,
reportando-se à Secretaria Municipal de Esportes, agradeceu o Secretário Agnaldo De
Paula, por representar a Prefeitura Municipal local, na reunião do PDT, realizada no
Recanto das Ervas, de propriedade do Sr. “Paulo das Ervas”, no último dia vinte e três,
oportunidade em que foi apresentado o pré-candidato a Governador do Estado, Major PM
Olímpio. Ressaltou que referido Secretário Municipal declarou apoio àquele pré-candidato,
portanto, o orador também declarou-se feliz porque referido Secretário, também Policial
Militar, será intermediário entre este município e o Governador. Concluiu também
agradecendo as demais pessoas que estiveram naquela reunião, expondo os problemas
enfrentados neste município. Prosseguindo, registrou que esteve na Missa do Cerco de
Jericó e, na oportunidade, o Padre Luciano Batata solicitou às autoridades, trabalharem
com afinco para o povo, promovendo a saúde, a educação e a paz, abençoando-os para
que tenham forças para trabalhar em prol da população. Em seguida, comentou que
recebeu um telefonema dos moradores que parabenizaram sua participação na missa, mas,
lamentaram não poderem comparecer devido às péssimas condições da Estrada da Usina.
Concordou com o Nobre Colega Lélis, quando disse que solicitará ao Sr. Prefeito Municipal,
acionar a CODASP para refazer o serviço naquela estrada, lamentando o fato e se
comprometendo a visitá-la para levantar as necessidades e resolver este problema que o
tem constrangido. Ainda sobre o Aterrado, lembrou que apresentou a Indicação Nº 40,
sugerindo providências com relação à Liminar Judicial visando o fechamento da passagem
do Aterro, contudo, soube que o Departamento Jurídico da Prefeitura Municipal poderia ter
apresentado Agravo de Instrumento junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
mas, não o fez, sob a alegação de falta de tempo para ver o processo, perdendo o prazo de
vinte dias. Também lamentou tal fato e disse que isso demonstra incompetência e que é
impossível que o Prefeito Rafael não veja tudo isso. Acrescentou que apresentará
requerimento acerca do assunto e pediu à Dra. Lilian – Secretária Municipal de Assuntos
Jurídicos que ouça mais os Vereadores. Declarou apoiar protesto e manifestação ordeira,
esperando que se realizem, cobrando a saída da Secretária Municipal de Saúde e do Corpo
Jurídico da Prefeitura Municipal que não estão desempenhando um bom serviço e, depois,
coloquem outras pessoas mais competentes nesses cargos. Relatou que esteve na
Secretaria de Saúde, deparando-se com uma senhora chorando por não conseguir, há
muito, realizar um exame de sangue e, ao desabafar, disse não ter mais a quem recorrer. O
orador enfatizou que o povo está doente, precisando de exame, mas, em sua opinião, a
própria Secretaria Municipal de Saúde está agonizando e, muito embora não inclua todos os
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funcionários nesta situação, há muitos que só pensam neles próprios. Sobre os exames
ambulatoriais, disse ter tomado conhecimento de que estão sendo realizados mais exames
do que a quota permitida, contudo, a responsabilidade do fato está sendo atribuída a
funcionários que nada têm a ver com a própria Secretaria, mas com o Laboratório e, se isso
realmente estiver ocorrendo, espera o façam para atender os mais carentes. Por fim, disse
que deu seu voto de confiança ao Prefeito Rafael, ao votar favoravelmente às suas contas
da gestão anterior, objetivando dar andamento em seus projetos e indicações para ajudar o
município, mas, constata que ele apenas vem trabalhando para empresários e pessoas de
posse que não pagam impostos, e não para o povo. O VER. PAULO AROUCA
SOBREIRA solicitou ao Sr. Presidente deste Legislativo obter informações acerca da
previsão para retomada do funcionamento do Posto de Atendimento do Banco do Brasil
(explodido por marginais no dia seis de fevereiro deste ano), alvo de questionamentos
constantes aos Vereadores, pois, todos que necessitam são obrigados a se deslocarem até
Biritiba Mirim. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS parabenizou o município vizinho de
Santa Branca pelo transcurso dos seus cento e oitenta e dois anos, comemorados no último
dia vinte e dois. Com relação aos convênios assinados e já mencionados pelo Nobre
Colega Paulo Roberto, registrou ainda liberação de um recurso, no valor de duzentos mil
reais, através do Deputado Estadual André do Prado, para construção de um Centro
Comunitário, no Bairro Fartura, além de um caminhão caçamba e de outro recurso, no valor
de quatrocentos e cinquenta mil reais, para construção de um Abrigo Provisório de
Menores. Acrescentou ainda ao recurso já mencionado pela Nobre Colega Sandra, que
através da Deputada Estadual Vanessa Damo, ainda serão liberados, para Salesópolis,
uma ambulância e mais cem mil reais para aquisição de equipamento para o já citado
Abrigo Provisório de Menores. Prosseguindo, informou que a Prefeitura Municipal iniciou a
construção da Estrada dos Cardosos, cuja conclusão da obra está prevista para o final
desta semana. Finalizou parabenizando a Paróquia São José de Salesópolis e todos
envolvidos no Cerco de Jericó, enfatizando que, na última missa deste evento, todos os
presentes puderam sentir as bênçãos de Deus para esta cidade, suas vidas e famílias,
portanto, espera que todos coloquem em prática as palavras do Pároco Luciano e, com as
bênçãos de Deus, a união e parceria entre todos, construam um município melhor.
Não havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE concedeu a palavra,
como Líder de Bancada, ao Ver. Benedito Lélis Renó (PT) que registrou que esteve em
audiência, com o Presidente da VIVO e o Deputado Estadual José Zico do Prado (PT),
quando discutiram a queda do sistema, internet e outros problemas neste município, ficando
certo que serão enviados técnicos da empresa para avaliar a situação, em especial, do
Bairro Ribeirão do Pote, em atenção ao abaixo-assinado enviado pela comunidade.
Concluiu informando que está sendo estudada a instalação de três orelhões via satélite, um
no Bairro Ribeirão do Pote, outro na bifurcação com o Barro Amarelo e o terceiro na
Nascente do Rio Tietê. 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 26 de Maio de 2014.
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