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              ATA DA 17ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 03 de Junho de 2013 - 1º Período da 16ª Legislatura. Aos três 
dias do mês de Junho do ano dois mil e treze, no edifício sede deste Poder Legislativo, 
realizou-se a Décima Sétima 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 aprovada por unanimidade, sem manifestação.  Prosseguindo,  solicitou ao Sr. 1º 

Secretário que procedesse a leitura das matérias do EXPEDIENTE que constou do 

seguinte, com seus respectivos despachos: MENSAGEM Nº 1168/13 do Poder Executivo, 
encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 014/13 (Dispõe sobre Revogação da Lei Municipal 
Nº 1647 de 27/12/2011 e a RE-RATIFICAÇÃO do instrumento de alteração e consolidação 
do Contrato de Consórcio Público do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL TRÊS RIOS e dá 
outras providências) – desp.: Aguarde-se os pareceres das comissões competentes;  
REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  114 – Determinar ao setor de 
trânsito encaminhar cópia dos Certificados de Registro e Licenciamento dos veículos da 
frota municipal e dos veículos que lhe prestam serviço, carros doados do governo e não 
transferidos, ou locados para atender as Secretarias;  115 – Que as Secretarias de 
Educação e de Esportes informem se este Município já confirmou participação no Programa 
“Atleta na Escola”;  117 – Que, através do Deputado Estadual Dr. Luiz Carlos Gondim, 
informe os recursos a serem repassados pela Defesa Civil do Estado, para reconstrução do 
Aterrado; e 116/13 – Solicitando a Secretária Municipal – Sra. Solange Wuo Franco Ribeiro, 
o Relatório da 5ª Conferência Municipal da Cidade, realizada no último dia 22 – desps.: 
Aprovados, encaminhe-se;  INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  204 – 
Realizar a limpeza das ruas do Bairro Bragança, especialmente, da Avenida João Cardoso 
do Nascimento e Rua Lucinda Cardoso, do Ver. Paulo Roberto de Faria e outros; 205 – 
Envidar esforços junto à Rede Bandeirante de Televisão, SBT e Record, visando a 
reinstalação dos equipamentos transmissores da TV aberta pelo sistema UHF,  nesta 
cidade; 206 – Realizar as obras necessárias ao desentupimento do banheiro da Secretaria 
Municipal de Saúde, bem como a substituição das lâmpadas do mesmo banheiro e do Setor 
de agendamento, ambas do Ver. Cristian Luiz Candelária;  207 – Viabilizar junto aos setores 
responsáveis por esportes e obras, as providências necessárias à liberação e adequação da 
área conhecida como “Franciscão” para a finalidade de práticas esportivas, quer sejam de 
preparação de atletas ou lazer, do Ver. Edney Campos dos Santos e outros;  208 – Adotar 
providências objetivando ativar o PROJETO ESPORTE NAS ESCOLAS, utilizando para 
tanto, os profissionais da Secretaria Municipal de Esportes e apoio do Governo Federal; 209 
– Adotar providências objetivando implantação ou ativação do PROJETO DE SAÚDE 
BUCAL DA POPULAÇÃO, conforme propaganda veiculada pelo Governo Federal, ambas 
do Ver. Sérgio dos Santos; 210 – Analisar o ANTEPROJETO DE LEI, dispondo sobre 
regulamentação de rodeio como atividade desportiva, e enviá-lo na forma de Projeto de Lei,  
para deliberação desta Casa de Leis, do Ver. Cristian Luiz Candelária – desps.: Arquive-se, 
lida no Expediente; OFICIO Nº 16/2013 - da EMEI Profª Maria Aparecida Biasoli, solicitando 
a este Legislativo providências objetivando uma linha telefônica para a unidade escolar que, 
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desde o primeiro dia letivo do ano, enfrenta transtornos, como a impossibilidade de acesso à 
internet e de comunicação com os pais dos alunos; COMUNICADO do Ministério da 
Educação, sobre liberação de recurso financeiro no valor de R$ 65.784,48 referente a 4ª 
Quota do FNDE – competência Maio/2013 – desp.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a 

leitura, o Sr. Presidente concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos.  O VER. CRISTIAN 

LUIZ CANDELÁRIA iniciou justificando sua Indicação Nº 205, enfatizando que, atualmente, 
há apenas transmissão da Rede Globo, através do Canal 53, pois a transmissão das demais 
emissoras do canal aberto, através da antena UHF, foi suspensa,  há muito, sendo alvo de 
reivindicações dos muitos moradores que não dispõem de antena parabólica. Reportando-
se à sua Indicação Nº 206 disse que,  visitando o local, os funcionários lhe informaram e 
mostraram que a obra iniciada no citado banheiro não foi concluída e, há muito,  está 
interditado, em prejuízo de funcionários e frequentadores do setor, registrando ainda outro 
problema, o grande número de lâmpadas queimadas, necessitando de substituição. Quanto 
à sua Indicação Nº 210, esclareceu que o rodeio já é regulamentado por leis federal e 
estadual, contudo, diversos municípios estão encaminhando projetos iguais ao que ora 
apresenta, a fim de regulamentar a atividade na esfera municipal. Lembrou que este tipo de 
atividade é tradicional em Salesópolis e que, desde 1989, é realizado, anualmente, 
bastando agora regulamentá-la. Sugeriu que,  à  exemplo do município de Barretos, cuja 
parte do recurso do Rodeio é revertido para o Hospital do Câncer,  em Salesópolis, seja 
destinado à Santa Casa local, esperando que o Sr. Prefeito envie sua proposta na forma de 
Projeto de Lei, ressaltando a importância de divulgar o evento através das Secretarias de 
Cultura e de Turismo.  Por fim, comentando o Ofício Nº 16/2013 da EMEI Profª Maria 
Aparecida Biasoli, disse que o assunto vem sendo tratado com frequência nesta Casa de 
Leis, portanto, tem certeza que o Sr. Prefeito está tomando as medidas para disponibilizar 

este importante meio de comunicação às escolas municipais.  O VER. SÉRGIO DOS 

SANTOS também reportou-se ao Ofício Nº 16/2013 da EMEI Profª Maria Aparecida Biasoli, 
dizendo que as providências estão demorando demais, tanto que pensou que este problema 
já estava resolvido. Lembrou que a Nobre Colega Sandra já encaminhou solicitações, no 
início deste ano, e incentivou todos os Nobres Pares a também cobrarem do Sr. Prefeito a 
solução do problema. Elogiou a atuação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, 
Turismo, Meio Ambiente e Agronegócios – Sra. Solange Wuo Franco Ribeiro, dizendo que 
os demais deveriam seguir seu exemplo, pois ela tem corrido e viajado em busca de solução 
para os problemas da sua área.  Em comparação a outras secretarias, o orador disse ter 
visto diversos programas do governo para a Área de Saúde, contudo, não está vendo 
atuação da Secretária Municipal de Saúde para implantá-los. Com relação à sua Indicação 
Nº 208, disse que já conversou sobre o assunto com o Professor Padilha Aguillar – 
Secretário Municipal de Educação, quem informou já estar tomando providências neste 
sentido. Finalizando, agradeceu o Nobre Colega Lélis que também apresentou o 
Requerimento Nº 115, reforçando esta sua proposição, pois ambos têm como objetivo tirar 

as crianças das ruas e utilizar melhor os Professores de Educação Física. O VER. 

BENEDITO LÉLIS RENÓ, igualmente seus antecessores, iniciou reportando-se ao Ofício Nº 
16/2013 da EMEI Profª Maria Aparecida Biasoli, acrescentando que foi muito bem lembrado 
pelo orador que o antecedeu, sobre o trabalho já realizado pela Nobre Colega Sandra. 
Também lembrou que, com muito custo, já conseguiram a religação de linhas telefônicas em 
algumas escolas, contudo, ao contrário do Nobre Colega que disse confiar que o Sr. Prefeito 
resolverá o problema, registrou que ele não confia. Em seguida, referiu-se ao Projeto de Lei 
Nº 14, informando que o Prefeito Rafael é o Presidente do Consórcio Intermunicipal Três 
Rios, e ressaltou que, se ele não administra nem este município, como administrará tal 
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consórcio que, agora, está sendo aderido por outros municípios. Registrou que, a seu ver, é 
mais um mecanismo para “por a mão” em dinheiro público, portanto, necessário analisar 
profundamente, bem como verificar quais são as intenções. Prosseguiu sugerindo adotar 
outra alternativa, como por exemplo o convênio entre o SEMAE e a Prefeitura de Mogi das 
Cruzes, sendo aquele uma autarquia paralela, com concurso público. Disse que somente 
assim haverá mais transparência e seriedade neste governo, reiterando que deve-se evitar 
seja utilizado o referido convênio como mecanismo para “por a mão” no dinheiro público. 
Lembrou que, no próximo ano, haverá eleição, e que este tipo de consórcio é um jeito 
legalizado de repassar dinheiro das Prefeituras, mas,  para evitar tal repasse, sugeriu 
estudar seriamente esta questão da autarquia. Prosseguindo, o orador justificou oralmente 
seu Requerimento Nº 117, dizendo que, em todas as sessões, vem expondo o caso do 
Aterrado, bem como tem visitado várias Secretarias Municipais para saber o andamento da 
obra, entretanto, até o momento, não há qualquer processo licitatório para aquisição dos 
tubos armcos, em cumprimento a promessa firmada pelo Sr. Prefeito à população do bairro. 
Acrescentou ainda que tomou conhecimento de que o comprador designado é o funcionário 
“Renatinho” (responsável pelo Setor de Trânsito) e não o Setor de Compras da Prefeitura, 
demonstrando que este município não tem comando, apenas barbaridades. Justificando seu 
Requerimento Nº 116, disse que a citada conferência foi espetacular, com participação de 
quase todos os seguimentos, muito bem conduzida e proporcionando a todos o direito de se 
pronunciar, todavia, solicitou o relatório para acompanhar os trâmites resultantes. Dirigindo-
se à Secretária Municipal – Sra. Solange Wuo, presente nesta sessão, agradeceu-lhe pelo 
trabalho realizado na Secretaria de Meio Ambiente. Também justificou seu Requerimento Nº 
114, o qual disse ter apresentado após tomar conhecimento de que um veículo da 
Municipalidade foi apreendido em Paraibuna, por problemas relativos aos documentos. 
Enfatizou, por fim, que o pagamento do IPVA é importante porque também garante o seguro 
obrigatório, em caso de acidente, além de evitar tanta vergonha para este município. O 

VER. PAULO AROUCA SOBREIRA também reportou-se ao Ofício Nº 16/2013 da EMEI 
Profª Maria Aparecida Biasoli, comentando que, há um mês, foi procurado pela Diretora 
daquela unidade escolar, quem lhe expôs os problemas enfrentados diante da falta de 
comunicação. Na oportunidade, levou o caso ao Secretário de Administração – Sr. Sérgio 
Kusakabe, quem garantiu que, no prazo de quatro dias, o telefone seria instalado, contudo, 
após dez dias, ofereceu àquela Diretora, o “telefone antigo tipo caixinha” (Modelo WLL), 
descartado pela própria Empresa de Telefonia, há mais de cinco anos,  por não servir nem 
para “enfeite de natal”. Considerou inconcebível tal situação, diante do fato de que todas as 
pessoas com poder de solução, estavam cientes das dificuldades, portanto, se não tinham 
condição ou competência para resolvê-las, deveriam ter falado, inclusive, se há algum 
débito pendente junto à concessionária do serviço de telefonia, mas, nenhuma escola pode 
ser privada do telefone. O orador dirigiu-se ao Sr. Presidente e sugeriu-lhe unir-se aos 
demais Nobres Pares para conseguirem a linha telefônica, questionando, por fim, se terão 

que realizar bingo para atender as escolas. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS iniciou 
justificando oralmente sua Indicação Nº 207, dizendo que a área em questão é subutilizada, 
e vem sendo transformada em depósito de materiais inservíveis. Disse que contatou o Sr. 
Secretário Municipal de Esportes, discutindo sobre a possibilidade de utilizar o espaço para 
a prática esportiva, atendendo às reivindicações dos atletas salesopolenses, que competem 
em outras cidades, elevam o nome de Salesópolis, mas,  não dispõem de espaço adequado 
para treinamento. Lembrou ainda, que os praticantes de atletismo têm se utilizado da 
Avenida Prof. Adhemar Bolina para treinamento, disputando espaço com os demais 
pedestres, ciclistas e veículos, expondo-se a acidentes. Por fim, informou que o terreno 



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 
DE SALESÓPOLIS 

Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - Salesópolis/SP 
CEP: 08970-000    - Tel\Fax: (011) 4696-1333/1716/1731 

Site www.camarasalesopolis.sp.gov.br Email: cmsalesopolis@uol.com.br 
 

continuação da Ata da 17ª Sessão Ordinária, realizada em 03 de Junho de 2013                                           FL. 4 
 

 
 

irregular utilizado atualmente por estes atletas, também os expõem à lesões, portanto, 
espera que o Sr. Prefeito atenda esta proposição, mobilizando as secretarias competentes 
para tornar o referido terreno viável à prática esportiva. Não havendo mais oradores 

inscritos,  o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA e conforme pauta publicada, 

solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura dos PARECERES CJR Nº 09, 
COSPES Nº 02 e CFO Nº 019/13, todos recomendando a aprovação do PROJETO DE LEI 
Nº 008/13 (Institui no Município da Estância Turística de Salesópolis o Programa de Visitas 
em Domicílio, dispondo sobre a vacinação de idosos e acamados, e dá outas providências),  
de autoria do Poder Executivo. Terminada a leitura, o Sr. Presidente colocou o PROJETO 

DE LEI Nº 008/13 em única discussão. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ disse que o 
projeto é importante, todavia, quando uma Secretaria Municipal de Saúde funciona, não 
precisa de leis como esta, lembrando ainda a existência de lei dispondo sobre o Médico da 
Família, embora não vigore. Acrescentou que, atualmente, o município precisa de uma 
Secretaria de Saúde que funcione e absorva todos os projetos dos Governos Estadual e 
Federal, implantando-os; mas, atualmente, o município sequer conta com Secretário no 
setor. Questionou se um Secretário de Saúde não deveria ter capacidade de dominar sua 
área e ele próprio propor projetos de lei,  evitando que esta Casa tenha que fazer lei para 
ele cumprir. Declarou seu voto favorável ao projeto, contudo, enfatizou que este País faz 
muitas leis que ninguém cumpre, nem mesmo o Sr. Prefeito. Falou que não adianta fazer 
leis só para aprovar e mostrar que é uma lei importante, que salvará alguém, se ela não for 
cumprida. E, por fim, reiterou que o projeto em debate é importante, porém,  está sendo 
apresentado em momento inoportuno, em que o município sequer conta com Secretário 

Municipal de Saúde, com quem deveria ser apresentada e discutida essa matéria. O VER. 

PAULO AROUCA SOBREIRA disse que a aprovação de uma lei serve para nortear o que 
uma secretaria ou órgão deverá cumprir e, quanto ao seu cumprimento, caberá ao Vereador 
cobrar, na qualidade de agente fiscalizador. Considerou a matéria de suma importância, 
enfatizando que há diversos locais deste município em que as pessoas não têm condições 
de acesso aos Postos de Saúde, portanto, visita-las será a grande solução para o problema. 
Ressaltou que toda lei deve ser cumprida, especialmente, neste caso, em que não há 
impacto orçamentário e, por fim, enfatizou que, considerando o já existente serviço de 
vacinação ao idoso, pelo PNI - Programa Nacional de Imunização, entende que este projeto 
favorecerá, somando benefícios. Passando a presidência ao vice-Presidente, Ver. Cristian 

Luiz Candelária, o VER. FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA, na qualidade de 
autor do Anteprojeto que culminou com a apresentação deste Projeto de Lei Nº 008, relatou 
que, durante o período de eleição, quando visitou diversas casas, constatou muitas pessoas 
idosas e acamadas, cujos familiares informaram que devido à falta de condições, muitos 
nem passavam por consulta médica. Enfatizou que o fato que mais o incentivou a 
apresentar o anteprojeto, foi uma jovem que lhe declarou não desejar a ninguém, a situação 
que enfrentava, relatando-lhe que cuidava de um tio,  idoso e acamado, cuja própria filha 
abandonou. Dirigindo-se aos Nobres Pares, colocou-se à disposição para acompanhar 
quem quiser conhecer tal caso, reiterando que este projeto de lei visa ajudar pessoas em 
situação análoga. Disse que, atualmente, todos os presentes nesta sessão, gozam de boas 
condições de saúde e de facilidades para se locomover, mas, no futuro, todos poderão 
precisar deste serviço público domiciliar. Tomou conhecimento de que já foi contratada nova 
Secretária Municipal de Saúde, portanto, registrou que, se ela vai ou não cumprir a lei, ele 
não sabe, apenas garantiu que cobrará, pois, se ela não souber, será melhor deixar o cargo. 
Disse que bastará força de vontade e sensibilidade para com as pessoas alvo deste projeto 
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e, finalizando, conclamou aos Nobres Pares para que o aprove, pois, embora reconheça 
que não resolverá a situação, acredita que assim estarão fazendo a parte que lhes cabe. 

Retomando a presidência e ninguém mais se manifestando, o SR. PRESIDENTE submeteu 
à única votação, o PROJETO DE LEI Nº 008/13 (Institui no Município da Estância Turística 
de Salesópolis o Programa de Visitas em Domicílio, dispondo sobre a vacinação de idosos e 
acamados, e dá outas providências), o qual foi aprovado por unanimidade. Não havendo 
mais 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 reportando-se ao Dia de 
Campo, que será realizado no próximo dia oito de junho, a partir das oito horas, no Centro 
de Pesquisa da Prefeitura Municipal, localizado no Bairro da Grama, solicitou a todos que 
ajudem a divulgar o evento, especialmente, junto aos criadores de carneiros. Enfatizou que 
o objetivo do evento é incentivar e fomentar a criação de carneiro no município, quando 
estarão palestrando os representantes do Banco do Povo que abordarão o tema 
microcrédito, do Banco do Brasil sobre financiamento e, da ASCOCA – Associação de 
Ovinos e Caprinos do Alto Tietê que abordará o tema principal. Registrou que as vagas são 
limitadas, portanto, para participar os interessados devem fazer suas inscrições através  do  
telefone 4696-3909, ou pessoalmente com o Diretor de Agronegócios – Sr. Rodolfo. Em 
seguida, leu um e-mail que lhe foi encaminhado pelo Sr. Igor Rost – Criador de Ovinos, no 
Bairro Ribeirão do Pote desta cidade (Cabanha Rost), agradecendo o empenho do orador e 
informando que, por falta de apoio da Prefeitura local, cansou de lutar por melhorias na 
estrada de acesso ao seu empreendimento e decidiu mudar-se com sua criação de carneiro 
para outra cidade. Terminada a leitura, o orador lamentou e informou que toda venda 
realizada pela Cabanha Rost era através de Nota Fiscal, bem como seus produtos eram 
divulgados na internet, levando o nome de Salesópolis. Acrescentou que referida cabanha 
conquistou várias premiações, atraindo criadores de todos os estados, interessados na 
compra de carneiros, contudo, muitos não chegaram ao local devido às péssimas condições 
da estrada. Lembrou que, no dia vinte e oito de janeiro, encaminhou uma Indicação 
solicitando melhorias naquela estrada, pois os caminhões carregados de ração, sal mineral, 
feno e serragem, vindos de outras cidades, não conseguiam chegar até aquela propriedade 
para efetuar a entrega. Registrou que, há um mês e meio, levou o Sr. Prefeito, o Diretor de 
Agronegócios – Sr. Rodolfo, e o Sr. Antonildes – responsável pelas estradas municipais, a 
visitarem a Cabanha Rost e também constatarem a precária situação da “Estrada da 
Represa Velha”, que lhe dá acesso, causando grandes dificuldades aos moradores dos 
arredores. Lamentou que referida estrada, de apenas trezentos metros, não ofereça 
condições de tráfego, comentando que sua situação tem afugentado aqueles que não estão 
acostumados, que vêm de São Paulo ou outras cidades. Concluiu dizendo que o Sr. Igor se 
chateou ainda mais porque se propôs a ajudar com tubo, diesel e outros materiais na 
manutenção da estrada, e mesmo assim, a máquina da Prefeitura realizou manutenção na 
Estrada dos Mirandas e não atendeu seu pedido, embora sejam estradas tão próximas.  
Reportando-se ao atendimento feito pelo SAMU, o orador disse que, no dia vinte e nove de 
maio, última quarta-feira, um jovem desmaiou, num restaurante localizado no centro desta 
Cidade, por volta das quinze horas e trinta minutos, a Polícia Militar não pode socorrer 
devido à nova norma, entretanto, a ambulância do SAMU estava atendendo outra 
ocorrência e ainda não tinha ambulância disponível na Santa Casa, sendo o socorro 
realizado somente às dezoito horas e trinta minutos. Informou que ele próprio estava no 
restaurante e acompanhou tudo, portanto, espera que o Sr. Prefeito estude uma forma de 
deixar uma ambulância de plantão, evitando uma fatalidade por falta de socorro. Disse ter 
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tomado conhecimento de outros casos em que o SAMU demorou para atender a ocorrência, 
como o de uma criança que quebrou o braço na EMEI Profª Maria Aparecida Biasoli, e uma 
senhora, cujos vizinhos tiveram que utilizar maquita para cortar uma lança que caiu sobre 
seu braço e posteriormente foi levada à Mogi das Cruzes para cirurgia, sem receber o 
socorro do SAMU. Também lembrou que um portador de necessidade especial perdeu três 
exames, agendados em São Paulo, porque motoristas da Municipalidade não o apanharam, 
ressaltando ainda que a demora é de seis a sete meses para conseguir tal agendamento. 
Falou também que, para este mesmo caso, já existe ordem judicial e nem assim é atendido, 
comunicando que, na semana passada, o mesmo cidadão, um cadeirante, devia estar em 
São Paulo, às doze horas, contudo, já eram dez horas e trinta minutos, e ele ainda 
aguardava o motorista. Concluiu que falta um pouco de vontade, tanto para resolver sobre a 
estrada da Cabanha Rost quanto para o caso da ordem judicial relativa ao transporte do 
cadeirante aos exames. Acrescentou que, neste último caso, soube que a funcionária 
Virginia até destacou e negritou o nome do paciente-cadeirante para que o motorista não 
esquecesse dele, mas ainda assim não obteve sucesso. Finalizando, o orador “agradeceu” o 

Prefeito Rafael em nome da Cabanha Rost. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS também 
reportou-se ao atendimento realizado pelo SAMU, dizendo que está sendo muito bem pago, 
portanto, não devem aceitar a demora de três horas, sugerindo uma reunião com os 
responsáveis, pois, entende tratar-se de omissão de socorro. Falou que a nova Secretária 
de Saúde deve ser cobrada a tomar providências com relação ao socorro, seja pelo SAMU 
ou ambulância da Municipalidade, enfatizando que não se pode brincar com saúde porque a 
vida não tem volta, portanto, deve tomar providências e, se necessário, até punir os 
responsáveis. Lembrou que há uma lei em vigor, cujo projeto foi aprovado por vários 
Vereadores desta legislatura, dispondo sobre a distribuição de remédio de uso contínuo e, 
muitas vezes, atendendo reclamos populares, levava cópia da lei ao Juíz local que 
determinava seu cumprimento, lembrando que a função do Vereador é fiscalizar e fazer 
cumprir a lei. Disse que, na próxima sessão, apresentará requerimento ao Sr. Prefeito,  para 
saber sobre a existência de Lei dispondo sobre o Médico de Família e, se estiver em vigor, 
deverá ser cumprida. Acrescentou que, conforme já registrado, há muitos moradores da 
zona rural acamados que necessitam de acompanhamento médico, portanto, fará cumprir a 
lei. Reportando-se às condições das estradas rurais, disse ter tomado conhecimento de que 
o Vice-Prefeito – Sr. Vanderlon Oliveira Gomes as tem visitado, mas, o problema também 
afeta a região do Distrito dos Remédios, onde o Subprefeito sequer conta com funcionários 
para realizar os serviços, esperando que o Prefeito Rafael designe funcionários para lá. O 

VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ disse que a divulgação dos holerites dos funcionários 
públicos municipais no Portal de Transparência da Prefeitura Municipal, criou uma grande 
repercussão no município. Acrescentou que, no seu entender, o correto seria publicar o 
valor bruto dos salários. Considerou um crime expor à público a vida dos funcionários, 
sugerindo aos Nobres Pares tomarem providências, enfatizando que o Sr. Prefeito deverá 
se retratar junto aos servidores,  assim como declarou entender que o funcionário 
responsável pela divulgação deve ser demitido por justa causa. Comentou que há famílias, 
cuja esposa não sabia que o marido tinha empréstimo e referida publicação criou um 
problema familiar, assim como ocorreu com servidores que, tendo outro relacionamento 
sentimental fora do casamento,  teve seu holerite publicado com desconto de pensão 
alimentícia. Ressaltou que este fato, aliado ao mencionado caso do rapaz que ficou 
esperando socorro no restaurante, demonstra falta de comando, e o Prefeito deve tomar 
decisões para as quais se propôs quando se candidatou. Reiterou que ele deve se retratar 
junto aos servidores municipais pela publicação, bem como sugeriu que a entidade de 
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classe verifique os meios legais para entrar com uma ação de indenização moral contra a 
Prefeitura de Salesópolis. Lamentou que, enquanto o mundo todo está evoluindo, se 
informatizando e levando o homem a viajar em astronaves pelo Universo, Salesópolis está 
regredindo. Acrescentou que esta situação, cada vez mais, torna necessária a elaboração 
de lei, como a aprovada nesta data, determinando à Secretaria de Saúde atender idosos em 
suas próprias casas. Considerou que o autor do projeto tomou uma posição sábia, contudo, 
disse que na sua casa (do orador) ele não precisa fazer leis para resolver os problemas, 
simplesmente os resolve, independente de projetos, portanto, é assim também que deve 
agir um Prefeito, ter decisão e postura, e o seu Secretário Municipal deve saber o que vai 
realizar e ter um projeto. Disse que a situação é vergonhosa e está pior do que aquele 
Secretário Municipal que mandou lavar os pneus dos carros da cidade. Lembrando-se da 
primeira gestão do ex-Prefeito Feital, o orador comentou que Salesópolis foi contemplada 
com a liberação de recurso do FUMEFI, para recapeamento da Avenida Professor Adhemar 
Bolina e construção das Avenidas Prefeito Antonio Camargo Primo e Osaka, até o Portal 
Artístico e,  face aos altos juros da época, o Governo do Estado deveria repassar o recurso 
em parcelas mensais, entretanto, não foram repassadas desde o primeiro ano, acumulando 
a dívida e gerando juros. Acrescentou que, por este motivo, a empresa responsável pelas 
obras não recebeu todo valor e entrou com ação contra o município. Prosseguindo, disse 
que acabou aquele mandato e seu sucessor - Prefeito “Nêgo”, passou todo o seu mandato 
protelando o caso, através de recursos judiciais, vindo tudo à tona,  novamente, quando o 
Prefeito Feital assumiu seu segundo mandato. Ato contínuo, relatou que, na ocasião, o 
então Prefeito Feital fez um acordo com a Empresa EMPA Engenharia e a Prefeitura pagou 
a dívida parcelada, mas, naquela mesma época, há treze anos, também entrou com ação 
contra o Estado e  que,  no mês de abril deste ano,  saiu a sentença vitoriosa para o 
município, em primeira instância, portanto, o Estado ainda poderá recorrer. Contudo, 
acompanhando este caso, disse que procurou o Deputado Estadual Dr. Gondim, solicitando-
lhe intermediar um acordo entre as partes, Prefeitura de Salesópolis e Governo do Estado,  
considerando que o valor indenizatório está em torno de cinco milhões de reais, que poderá 
ser utilizado para sanar inúmeros problemas deste município. Conclamou pelo apoio dos 
Nobres Pares também junto aos deputados estaduais dos seus partidos, a fim de beneficiar 
esta cidade. Incentivou os Nobres Pares a também estudarem juridicamente se há outros 
casos em que o município possa entrar com ação contra o Estado, como por exemplo, 
referente ao parcelamento do solo, a fim obter benefícios. Por fim,  disse que pretendia 
homenagear o finado ex-Prefeito Feital que,  junto aos Vereadores do seu primeiro 

mandato, conseguiram realizar um bom trabalho. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA 
também comentou a indignação dos funcionários da Prefeitura que se viram expostos diante 
da publicação dos seus holerites na internet. Lamentou que, desta forma, a vida particular 
de todos, ficou à mercê de um explorador ou de qualquer usuários da internet que possa 
fazer uso de tais informações e prejudicar os funcionários, sugerindo aos afetados,  procurar 
o que lhes é de direito, pois estão cumprindo com a obrigação e devem ter seu direito 
garantido. Finalizando, disse que esta Casa de Leis tem por obrigação, apoiar toda situação 
que envolva invasão de privacidade de qualquer cidadão. Passando a presidência ao vice-

Presidente, Ver. Cristian Luiz Candelária, o VER. FRANCISCO MARCELO DE MORAIS 

CORRÊA também reportando-se à divulgação dos holerites, considerou o fato um descaso, 
entendendo que agora, todos sabem os valores recebidos pelos funcionários e até quem fez 
empréstimo, inclusive, neste rol,  os Srs. Prefeito e Vice-Prefeito Municipal. Concluiu 
dizendo que não há mais o que fazer, nem sequer as sugeridas desculpas do Prefeito 
Rafael, pois, há pessoas que andam com a informação em mãos e fazendo seus 
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comentários pelas ruas da cidade. Com referência à citada ação que a Prefeitura ganhou, 
em torno de cinco milhões de reais, o orador informou que refere-se à desapropriação de 
uma área próximaa o Portal Artístico. Declarou considerar difícil que o Município vença o 
recurso, porque o Estado ainda tem direito de recorrer, todavia, também espera que, após 
um acordo, seja possível garantir, ao menos,  parte do valor, que poderá ser um milhão de 
reais. Esclareceu que, ao contrário do que foi registrado pelo Nobre Colega,  referida obra 
não foi paga na gestão do ex-Prefeito Feital, pois foi parcelada em dez anos. Informou que, 
nas gestões dos ex-Prefeitos “Quico” (pai do orador) e Rafael, foram pagas quatro parcelas 
anuais, no valor aproximado de cento e vinte mil reais, mas, na gestão anterior, do ex-
Prefeito Adilson, apenas uma parcela foi paga, portanto, ainda há dívida deste parcelamento 
herdada pelo atual Prefeito Rafael. Reportando-se à Estrada da Petrobrás, lembrou que, 
recentemente, ocorreu uma reunião, nesta Casa de Leis, com representantes da empresa 
Petrobrás, objetivando uma parceria com a Prefeitura, oportunidade em que foi sugerida a 
manutenção daquela estrada pela empresa, entretanto, o Sr. Cristóvão, representante da 
Petrobrás na citada reunião, informou a existência de um acordo firmado na gestão do ex-
Prefeito “Nêgo”, em que a Prefeitura deveria realizar as obras na estrada. Informou que uma 
cópia do citado documento lhe foi entregue, no último sábado, por aquele senhor e, lendo-o, 
constatou que sua assinatura foi feita no ano de 1994, prevendo a manutenção, por parte da 
Prefeitura, de dezessete, dos setenta quilômetros de extensão, entre este município e o 
Bairro Porto Novo de Caraguatatuba. Comentou ainda, ter pensado que referido convênio 
tinha prazo de dez ou vinte anos, mas, para sua surpresa, o prazo é indeterminado, 
portanto, apesar das obras paliativas realizadas, o problema da estrada permanece e é de 
responsabilidade da Municipalidade. Informou ainda que, no próprio documento, consta que 
as cláusulas podem ser revistas ou modificadas a qualquer tempo, mediante acordo entre 
as partes, logo, sugeriu implorar para que a Petrobrás ceda, porque, atualmente, ela está 
totalmente amparada, pois, cabe apenas a este município a manutenção dessa estrada. 
Concluiu sugerindo aos Nobres Pares encontrarem meios e agendar reunião com Diretores 
ou mesmo com a Presidência da Petrobrás, a fim de sensibilizá-los a olhar por Salesópolis. 
Ato contínuo, registrou que, às sete horas da manhã desta data, recebeu um telefonema, 
cuja pessoa informava que, em frente a sede da Secretaria Municipal de Saúde, havia mais 
de cem pessoas aguardando por agendamento. Lamentou a reincidência, pois, há dois ou 
três meses, o mesmo problema ocorreu em frente ao Posto de Saúde, pelo mesmo motivo, 
quando ele sugeriu ao Sr. Prefeito, criar uma Central Única para Agendamento de Consultas 
e Exames, evitando a formação de tais filas. Reiterou que já se propôs a ajudar na 
organização desta Central Única, porque é simples e evitará tais filas, bem como propôs que 
o retorno médico seja automático. Declarou estar cansado dos problemas que lhes são 
trazidos, diariamente, referente à Área de Saúde, pois estão se somando aos problemas da 
Santa Casa local,  que sequer conta com Pediatra. Ressaltou que o Chefe do Executivo 
deve ouvir os Vereadores e solicitar-lhes ajuda nas áreas que têm conhecimento. Disse 
ainda que, sabendo da admissão da nova Secretária e Diretor Municipal de Saúde,  tentará 
conversar novamente, se propondo a ajudá-los e, finalizando, reiterou que a atual situação é 

um descaso com a população. O Presidente interino, VER. CRISTIAN LUIZ 

CANDELÁRIA, acrescentou que, por diversas vezes, nesta Casa de Leis, já falou que 
visitou e fotografou os problemas do Posto de Saúde, mas, lamentavelmente, quando da 
realização do Encontro Municipal de Saúde, a população que mais reclamou não 
compareceu. Lembrou ainda que, naquele evento, os médicos e outros presentes até o 
questionaram sobre quem eram os reclamantes. Concluindo, enfatizou a importância da 
participação do povo nas reuniões sobre saúde ou segurança, para demonstrar sua 
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insatisfação com relação aos serviços públicos prestados. Retomando a presidência, o SR. 

PRESIDENTE reiterou que, nesta data, haviam cem pessoas aguardando o agendamento 
numa fila, em frente a Secretaria Municipal de Saúde e, não havendo mais oradores 

inscritos,  concedeu a palavra como Líder de Bancada (PMDB) ao Ver. SÉRGIO DOS 

SANTOS que, reportando-se ao citado convênio com a Petrobrás, disse que não existe 
convênio por tempo indeterminado. Tal como este caso, deve-se também rever o convênio 
firmado entre o município e a Funerária, assinado na gestão do Prefeito “Nêgo”, evitando o 
monopólio. Lembrou que tal convênio já venceu e há muitas reclamações acerca dos preços 
absurdos que são cobrados, sendo necessário os Vereadores tomarem providências em 
ambos os casos, ressaltando que todo convênio deve ser deliberado por esta Casa de Leis 
e que não pode ser firmado através de Decreto. Reportando-se à Área de Saúde, sugeriu 
agendar uma reunião com o Sr. Prefeito e a nova Secretária de Saúde, para exporem todos 
os problemas e discutirem as ações. Lembrou que os Vereadores podem convocar qualquer 
Secretário, portanto, solicitou ao Sr. Presidente convocar a nova Secretária. Por fim, 
declarou sua solidariedade aos funcionários da Prefeitura, cujos holerites foram publicados 

na internet, declarando discordar da situação. 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 03 de Junho de 2013. 
 

PRESIDENTE : 
 

1º SECRETÁRIO  :    
 

2º SECRETÁRIO  : 
 

  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
10 de Junho de 2013.  


