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              ATA DA 17ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 09 de Junho de 2014 - 2º Período da 16ª Legislatura. Aos 

nove dias do mês de Junho do ano dois mil e quatorze, 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 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: OFÍCIOS  do Poder Executivo Nºs: 

249/14 GP - Encaminhando cópia do Ofício SUP Nº 907/2014 emitido pelo DAEE – 

Departamento de Águas e Energia Elétrica, informando que já efetuou a abertura de 

processo licitatório para execução e obras na Estrada do Aterrado – desp.: Distribua-se 

cópia aos Vereadores e arquive-se, plenário ciente; e 236/14 GP - Informando que, 

atendendo Requerimento Nº 042, de autoria do Ver. Benedito Lélis Renó, solicitando a 

convocação da Secretária Municipal de Saúde, Sra. Karyn Cristina de Miranda Fonseca 

Camargo, a prestar informações perante esta Casa de Leis, agendou reunião para o 

próximo dia dezoito de junho, às quinze horas, nesta Casa de Leis – desp.: Arquive-se ao 

processo de origem; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 047 – 

Prestar informações que relaciona acerca da Oficina Terapêutica Cilene Maria de Morais, e 

048/14 – Prestar informações diversas acerca dos ocupantes dos cargos de Secretário 

Municipal de Assuntos Jurídicos e Diretor Técnico Jurídico da Prefeitura Municipal e a 

incompatibilidade na execução da advocacia com a função de direção na administração 

pública direta conformo disposto em Lei Federal, ambos do Ver. Benedito Lélis Renó – 

desps: Aprovados, Encaminhe-se; MOÇÃO Nº 004/14  – DE APELO ao Governador do 

Estado de São Paulo, GERALDO ALCKMIN, Secretários Estaduais da Fazenda, de 

Saneamento e Recursos Hídricos, de Meio Ambiente, e Presidente da Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo, para que seja realizada a readequação da Lei Estadual 

nº 3.201/81, alterada pela Lei Estadual nº 8.510/93 que dispõe sobre a parcela pertencente 

aos municípios, do produto da arrecadação do ICMS considerando nos critérios 

estabelecidos para a formação do Índice de Participação dos Municípios as áreas 

inundadas no território municipal que se prestam ao abastecimento regional de água, assim 

como a readequação do texto normativo de forma a contemplar as Áreas de Proteção aos 

Mananciais ou Áreas de Proteção e Recuperação aos Mananciais como espaços territoriais 

especialmente protegidos, assim compensando financeiramente os Municípios que 

contribuem para a produção, reserva, e fornecimento de água para abastecimento público, 

atendendo ao que dispõe a Constituição do Estado de São e a Política Estadual de 

Recursos Hídricos, do Ver. Francisco Marcelo de Morais Corrêa e demais Vereadores – 

desp.: Aprovada, encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs: 

083 – Canalizar todos os esforços necessários junto ao Governo Federal, objetivando a 

implantação de uma UPA – Unidade de Pronto Atendimento em Salesópolis, a fim de 
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contribuir com o Programa de Saúde da atual gestão e atender a população, minimizando 

os problemas já enfrentados nesta área, do Ver. Claudinei José de Oliveira e outros; 084 – 

Determinar ao setor competente, a instalação de uma porta de vidro no acesso da Clínica 

de Fisioterapia Municipal que, no momento, conta apenas com uma porta de aço que 

necessita ficar totalmente aberta durante o período de atendimento; 085 – Determinar ao 

Setor de Obras e Planejamento, imediata providência para realizar o nivelamento e os 

reparos necessários, no trecho ainda não pavimentado da Rua Sebastião Nepomuceno da 

Silva, Bairro Totozinho Cardoso, enquanto não se iniciam as obras previstas, ambas do Ver. 

Edney Campos dos Santos e outros; e 086/14 – Adotar providências urgentes com relação 

ao crescente número de cães em estado de abandono, em todas as ruas desta estância 

turística, área central e bairros, principalmente, no Bairro Fartura, do Ver. Sérgio dos Santos 

– desp: Encaminhe-se, lida no Expediente;  PARECER CFO Nº 022/14, referente ao 

Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Salesópolis, relativo ao mês de abril/2014 – 

desp.: Aguarde-se o Parecer Prévio do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, para então emitir o parecer final e conclusivo; COMUNICADOS sobre a liberação de 

recurso financeiro: do Ministério da Educação: no valor de R$ 950,00 para a APM da EMEI 

Ver. Antonio Rodrigues Fernandes; no valor de R$ 1.740,00 para APM da EMEI Professora 

Maria Aparecida Freire de Faria, ambos – competência 04/2014; do Ministério da Saúde: no 

valor de R$ 4.077,09 para o Pagamento de Programa de Assistência Farmacêutica Básica – 

competência 04/2014; no valor de R$ 2.740,34 também para o Pagamento de Programa de 

Assistência Farmacêutica Básica – competência 05/2014; no valor de R$ 34.294,00 para o 

Pagamento de PAB FIXO – competência 05/2014; da Câmara dos Deputados: no valor de 

R$ 572.383,62 referente aos recursos do Orçamento da União pagos ao município – 

período de Janeiro a Abril/2014; no valor de R$ 1.516.338,54 referente aos recursos do 

Orçamento da União empenhados ao município – período de Janeiro a Abril/2014; 

CONVITES para o Subimpério do Divino Espírito Santo, dia onze de Junho, sendo às oito 

horas e trinta minutos na EE Professor Olga Chakur Farah e, às dez horas na EMEF Mestra 

Henriqueta – desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, o Sr. Presidente 

concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos.  O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ iniciou 

reportando-se ao Ofício Nº 236/14 GP do Poder Executivo, esclarecendo que a Secretária 

Municipal não está sendo convocada para tirar dúvidas, conforme consta no referido ofício, 

mas, para prestar esclarecimentos, enfatizando que ele (o orador) não tem dúvida e quando 

as tem procura esclarecê-las. Referindo-se ao Ofício emitido pelo DAEE, cumprimentou a 

comunidade do Aterrado e bairros adjacentes pelo trabalho e luta que, desde janeiro/2013 

vem realizando, acreditando que a obra somente é possível devido ao trabalho sério da 

comunidade. Falou que estava prevista, para a última Feira de “Quinta de Mês”, uma 

grande manifestação e,  para evitá-la, as autoridades “correram” para solucionar o 

problema. Enfatizou que o trabalho da comunidade do Aterrado deve ser louvado e alertou-

os para não se iludirem com as promessas de forasteiros que vêm querendo votos e 

dizendo-se responsáveis pela vitória. Acrescentou ainda que o Ofício enviado pelo DAEE é 

apenas um ato político para acalmar a comunidade que pretendia fazer paralisação, pois, se 

isso ocorresse, outras manifestações seriam realizadas, portanto, a medida foi apenas uma 

tentativa de recuperar os prejuízos causados ao município. Prosseguindo, o orador justificou 

oralmente seu Requerimento Nº 48, lembrando que, no início desta gestão, encaminhou o 

caso de um Secretário Municipal que estava exercendo a função de advogado ao Ministério 

Público, e ele teve que se desvincular deste último. Declarou entender que agora, a 



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 09 de Junho de 2014                                          FL. 3 

 

 
 

Secretária Jurídica da Prefeitura está na mesma situação e, se for comprovada, também 

enviará mais este caso ao Ministério Público, bem como convocará a Secretária  para 

prestar esclarecimentos acerca da irregularidade, pois, a Prefeitura está pagando cem mil 

reais para um escritório de advocacia. Reportando-se à manifestação feita pelo Prefeito 

Rafael, na solenidade do Dia do Pracinha, lamentando a falta de recursos para este 

município, o orador questionou quem investiria neste município que aplica mal seus 

recursos, paga aluguel de um prédio que está fechado há nove meses. Ressaltou que para 

conseguir situação diferente o Prefeito Municipal teria que ter moral e dar exemplo de 

contenção de despesas, somente assim convenceria que o município está passando por 

situação difícil. Registrou que, atualmente, o município gasta três ou quatro vezes mais do 

que se gastou no governo anterior, entretanto, naquela ocasião, o então Prefeito Municipal 

foi pressionado politicamente pelos então gastos. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS disse 

que esteve em reunião sobre o Aterrado, no gabinete do Sr. Prefeito Municipal, quando ele 

próprio fez a leitura do citado Ofício Nº 907/14 do DAEE, informando que já efetuou a 

abertura de processo licitatório para execução e obras na Estrada do Aterrado.  Em nome 

da Dona Clélia, cumprimentou todo povo do Aterrado que, várias vezes, acompanhou o 

Deputado Estadual André do Prado, nas reuniões realizadas em São Paulo, objetivando 

esta conquista. Enfatizou que as pessoas devem saber para quem votar, ressaltando que foi 

este mesmo deputado quem conquistou a obra do Aterrado, reiterando a necessidade de 

todos ficarem alertas com relação àqueles candidatos que virão dizendo-se responsável 

pela conquista da obra do Aterrado.  Declarou seu apoio ao Deputado André do Prado, pois 

constata seu esforço para o bem de Salesópolis, inclusive, no tocante à Lei Específica, 

portanto, merecedor do voto desta comunidade. Prosseguindo, justificou oralmente sua 

Indicação Nº 86, esperando seja atendida, ainda que seja com a castração dos animais. 

Sugeriu ao Sr. Prefeito Municipal investir na ampliação do canil existente no Bairro do 

Alegre, onde esteve visitando, na companhia do Nobre Colega Mário, e pode constatar que 

alguns voluntários estão cuidando muito bem dos cães abandonados, mantendo o local 

limpo, organizado e os animais bem tratados, evitando assim que fiquem soltos pelas ruas, 

atacando crianças e causando outros constrangimentos à população. Enfatizou que o valor 

pago à Veterinária do município,  contratada há um ano e oito meses, por um salário de dois 

mil e quinhentos reais mensais, poderia ser aplicado, por exemplo, na castração dos 

animais. Disse que o município precisa diminuir despesas, para tanto, sugeriu dispensar 

funcionários que nada rendem, conforme o Prefeito Rafael já propôs em reunião realizada 

com os Vereadores, e reverter o valor dos salários à Santa Casa local, que está falindo. 

Reportando-se aos comunicados sobre recursos liberados para Assistência Farmacêutica 

Básica, o orador perguntou por que não são utilizados na aquisição de medicamentos 

básicos, e também perguntou onde foi parar este recurso diante de tanta falta de 

medicamentos destinados às pessoas de baixa renda. Reiterou que os Secretários 

Municipais incompetentes devem ir para a rua e, prosseguiu dizendo que também requererá 

a convocação do Secretário Municipal de Educação, por ser mais uma secretaria que 

recebe verbas, mas, sofre com a fala de papel higiênico e material de limpeza, citando 

também os comunicados sobre recursos liberados para as escolas deste município. Por fim, 

esclareceu que suas críticas não visam denegrir a imagem do Prefeito Rafael, mas, são 

críticas construtivas objetivando melhoria em todos os setores, reiterando que apoiou sua 

candidatura e continuará apoiando o atual governo, até o final. O VER. CLAUDINEI JOSÉ 

DE OLIVEIRA iniciou declarando seu apoio à Moção Nº 04, ressaltando a necessidade da 
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união entre os municípios para que consigam recursos compensatórios, especialmente 

Salesópolis que é a maior produtora de água da região, enfatizando a necessidade de 

cobrar maior fortalecimento nesta luta, por parte dos comitês e comissões voltados ao 

assunto, bem como dos ambientalistas. Justificou oralmente sua Indicação Nº 83, dizendo 

que esteve em reunião com o Ministro da Saúde, a convite do ex-Deputado Estadual Fausto 

Figueira, quando viu as vantagens da implantação de uma UPA – Unidade de Pronto 

Atendimento em Salesópolis, portanto, espera o empenho necessário para esta conquista, 

esclarecendo que, ao implantá-la,  a cidade ainda receberá recurso para sua manutenção. 

Reportando-se ao Ofício Nº 907/14 do DAEE, parabenizou todos envolvidos no resultado 

alcançado, sejam desta Casa de Leis, da comunidade do bairro, de Deputados ou outras 

pessoas que participaram das mais variadas formas. Lembrou que ele mesmo, com outros 

Vereadores dessa Casa de Leis estiveram, várias vezes, na Secretaria Estadual de 

Recursos Hídricos e outras, inclusive no DAEE, enfrentando empurra-empurra e burocracia 

para apresentar tal reivindicação que culminou com este resultado. Lembrou que foi o 

Nobre Colega Mário que mostrou uma matéria de jornal, em que relatava a mesma situação 

do Aterrado de Salesópolis, na Estrada da Estiva em Mogi das Cruzes, contudo, lá foi 

resolvido rapidamente, enquanto ele (o orador) já tinha protocolado documentos com fotos, 

reivindicando a solução para esta cidade, junto às já citadas secretarias e gabinetes de 

diversos Deputados, porém, ainda sem sucesso. Lembrou que o Prefeito Rafael também 

tem méritos por sua luta, assim como os Vereadores, mas, o importante neste resultado é 

que o Estado realizará a obra e será responsável por ela. O orador sugeriu uma comissão 

de Vereadores e moradores do bairro ou de outras áreas da cidade, para acompanharem a 

obra, inclusive no tocante ao turismo, pois trata-se do ponto mais visitado por turistas nesta 

cidade. Lembrou que as obras anteriores foram paliativas, motivo dos constantes 

problemas, portanto, espera seja feita uma obra definitiva, com tubulação e tudo mais, 

conforme foi feita na Estrada da Estiva. Disse que este é mais um caso que demonstra a 

discriminação dos Governos Federal e Estadual para com esta cidade, lembrando que há 

outros casos, como a retirada de vinte médicos que eram pagos pelo Estado, os quais foram 

substituídos por apenas quatro médicos do Programa Mais Médicos, contudo, estes últimos 

têm sua residência e alimentação agora custeados por este município. Concordou com o 

Nobre Colega Sérgio,  que citou a luta do Deputado André do Prado para solução do 

problema da passagem do Aterrado, enfatizando que, se outros deputados tiveram 

participação na conquista, que comprovem o que realmente fizeram. Reiterou que a obra do 

Aterrado agora é de responsabilidade do Estado, que deverá fazê-la com qualidade, mas, 

concluiu reiterando que foi resultado da luta da comunidade e dos Poderes Executivo e 

Legislativo. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO disse acreditar que agora a “Novela do 

Aterrado" vai acabar, bem como o sofrimento daqueles moradores, e as brigas realizadas 

em defesa daquela passagem. Lembrou que viu caso igual em jornal da região e lamentou 

solução tão rápida para Mogi das Cruzes, diante de tanta luta nesta cidade, esperando que 

agora, o DAEE realize a obra e a manutenção da estrada do bairro. Referindo-se ao recurso 

no valor de R$ 1.516.338,54 do Orçamento da União empenhado ao município, esclareceu 

que será destinado à construção de uma Creche no Bairro Fartura. Acresentou que se 

encontra no Fórum local, um processo que decidirá sobre desapropriação de uma área para 

tal construção, esperando que o Sr. Prefeito Municipal converse com a Juíza local, a fim de 

agilizar os trâmites. Em aparte, o Ver. Sérgio dos Santos informou que foi solicitado um 

valor exorbitante para a área a ser desapropriada, sendo necessário verificar outras áreas, 
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pois, embora a Creche seja necessária, também é importante fiscalizar a aplicação do 

recurso público que é do povo. Retomando, o orador agradeceu o Nobre Par e convidou a 

elaborarem juntos um requerimento, objetivando buscar uma nova área, com valor melhor. 

O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA iniciou dizendo que o Prefeito Rafael deve assistir 

as sessões desta Casa de Leis, transmitidas on line, para saber tudo que é falado sobre o 

município. E, se assiste às sessões, falta atitude do Poder Executivo, porque os Vereadores 

não precisariam convocar a Secretária de Saúde para prestar esclarecimentos, se o Sr. 

Prefeito Municipal ouvisse as sessões solicitando providências e cobrando medidas de seus 

Secretários. Reportando-se à convocação da Secretária Municipal de Saúde, o orador 

declarou que, muito embora conheça as dificuldades do setor, entende que é necessário 

trabalharem para evitar que enfermeira queira mandar na própria Secretária. Acrescentou 

que a Secretária de Saúde também deve ter mais atitude diante destes casos, portanto, 

entende que também lhe falta pulso firme. Concluiu que há um conjunto de coisas erradas 

atrapalhando a área, tanto que ainda falta responder o Requerimento que ele mesmo 

apresentou, solicitando informações acerca da situação daquela Secretaria. Com relação 

aos cães soltos pelas ruas da cidade, alvo da Indicação Nº 86 do Nobre Colega Sérgio, 

disse entender tratar-se também de falta de atitude do Prefeito Municipal, pois, desde o 

início deste mandato, o assunto vem à tona sem solução, e enquanto isso os cães vêm 

fazendo vítimas em todos os cantos da cidade. Quanto à passagem do Aterro, parabenizou 

a Associação dos Moradores, em nome da Dona Clélia, bem como a todos que lutaram para 

evitar o fechamento daquela passagem. Enfatizou que acompanha todas as reportagens 

publicadas, mas, ainda não conseguiu fazer a “política do tapinha nas costas”, mas, acredita 

que tudo é apenas politicagem, haja vista que,  até pouco tempo,  vinha se falando da 

conquista de emenda para a obra, mas agora, não precisa mais de emenda e o DAEE 

realizará a obra e assim assumirá o compromisso de que a passagem realmente existe, já 

que não existia legalmente até então. Parabenizou ainda o Corpo Jurídico da Prefeitura 

Municipal, citando-os nominalmente, lembrando que bastou ele usar a tribuna para 

questionar por que não protocolaram Instrumento de Agravo acerca da Liminar para 

fechamento da passagem do Aterrado e, em seguida, o fizeram. Disse que os Vereadores 

são “a energia que carrega a bateria” do Executivo para que este evolua e seus Secretários 

caminhem. Ainda sobre o Instrumento de Agravo, o orador comentou que o Vice-Prefeito 

Municipal disse que já tinha sido protocolado e ainda afirmando que os Vereadores não 

sabem o que falam, contudo e lamentando tal fato, a data do protocolo prova que tudo o que 

se diz na tribuna dá resultado. Por fim, questionou se o Ofício do DAEE, sobre as obras do 

Aterrado, já foi anexado ao referido Instrumento de agravo. O VER. EDNEY CAMPOS DOS 

SANTOS iniciou justificando oralmente sua Indicação Nº 84, acrescentando que a 

apresentou porque vários pacientes têm reclamado o fato de terem que ficar,  na área de 

espera, expostos ao vento e ao sol. Em seguida, justificou sua Indicação Nº 85, 

acrescentando que tal pedido objetiva ajudar na melhoria do trânsito de veículos e 

pedestres. Sobre a Creche para o Bairro Fartura, lembrou que, conforme projetos da gestão 

anterior, ela seria construída em terreno particular, mas, a atual gestão solicitou avaliação 

das imobiliárias da cidade, e o perito indicado pelo Fórum valorizou ainda mais o terreno, 

criando-se um impasse que, acredita seja o motivo pelo qual ainda não foi definida a 

questão, esperando seja resolvida, porém de forma econômica para os cofres públicos. Em 

aparte, o Ver. Cristian Luiz Candelária disse que, no ano passado, acompanhou o ex-

Prefeito Adilson quando da assinatura do convênio junto ao FNDE – Fundação para o 
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Desenvolvimento da Educação e, após apresentar requerimento sobre o assunto, o 

funcionário Douglas, do Setor Municipal de Convênios, informou que o terreno já tinha sido 

comprado pela Prefeitura Municipal. O aparteante frisou que o Bairro Fartura precisa muito 

desta Creche e, embora o valor possa ser alto, em futuro próximo a Prefeitura Municipal 

constatará os benefícios para o bairro e a economia com transporte escolar entre outros. 

Retomando, o orador disse que é indiscutível a importância da Creche para o Bairro 

Fartura, contudo e conforme disseram os Nobres Colegas Mário e Sérgio, se a 

Municipalidade conseguir valor menor pelo terreno, aliará questões financeiras às 

necessidades dos moradores do bairro. Reportando-se às obras do Aterrado, declarou que 

a atuação da Associação de Bairros do Aterrado foi decisiva na evolução do caso que 

culminou com sua assunção pelo DAEE. Entretanto, finalizou enfatizando que não se pode 

deixar de destacar a participação desta Casa de Leis e dos Deputados da Região do Alto 

Tietê que tanto colaboraram para a solução definitiva deste problema, reconhecendo que 

todos têm sua participação e valor nesta conquista. Não havendo mais oradores inscritos, 

nem pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia, o SR. PRESIDENTE convocou os 

Nobres Vereadores, para a Sessão Extraordinária que se realizará no próximo dia dezoito 

de junho, às quinze horas, com o fim específico de ouvir a Secretária Municipal de Saúde, 

Sra. Karyn Cristina de Miranda Fonseca Camargo, nos quesitos relacionados no 

Requerimento Nº 42/14, de autoria do Ver. Benedito Lélis Renó.  Em seguida, passou a 

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

Nobres Edis inscritos. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ, reportando-se à comemoração do 

Dia do Pracinha Salesopolense, ocorrido no dia anterior a esta sessão, elogiou os discursos 

dos Senhores Prefeito e Presidente da Câmara Municipal, discorrendo sobre o valor destes 

heróis brasileiros, que participaram da II Grande Guerra Mundial, porém, dirigindo-se ao Sr. 

Presidente, declarou sentir falta de gentileza na expressão das funcionárias da Câmara 

Municipal, naquela solenidade tão importante e, por este motivo, apresentaria suas 

sugestões para os próximos eventos organizados por esta Casa de Leis. Antes, lembrou 

que, na solenidade realizada no Distrito dos Remédios (Sessão Solene Comemorativa ao 

Aniversário de Salesópolis e entrega de títulos honoríficos aos ex-Vereadores Angelino 

Rodrigues e Takundo Kusakabe), houve uma quebra de protocolo, quando o Sr. Presidente 

concedeu a palavra a um ex-Prefeito Municipal (Sr. José Francisco Citrângulo – Nêgo), 

contudo, ao anunciá-lo, a funcionária responsável pela locução mencionou que a medida 

devia-se a insistência daquele senhor em utilizar a tribuna, o que tirou o brilho do evento. 

Enfatizou a necessidade da funcionária ser mais gentil, evitando tirar o brilho de eventos 

com tais atitudes que constrangem os Vereadores. Acrescentou que este mesmo fato se 

repetiu na comemoração do Dia do Pracinha Salesopolense e, embora não tenha intenção 

de punir ou advertir a funcionária, devido à repetição do fato, registra-o para evitar que 

ocorra novamente. Esclareceu que, quando da entrega das reservistas aos jovens 

salesopolenses, fez questão de lembrar ao Sr. Presidente que a Professora Janete estava 

presente, cujo padrasto era um dos Pracinhas homenageados - Sr. João Duarte, e que seu 

filho receberia tal certificado. Contudo, a servidora desta Casa de Leis, ao atender ao 

pedido do Sr. Presidente,  utilizou-se de palavras ásperas e com falta de gentileza, dizendo 

que interromperia a sessão porque havia uma mãe insistente, que gostaria de entregar a 

reservista para o seu filho. Lamentou, mais uma vez, a forma adotada que também 

considerou ter tirado o brilho do evento, motivo pelo qual não poderia deixar de mencionar, 

haja vista a necessidade de avaliar os eventos realizados para verificar as falhas ocorridas 
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e solucioná-los. Ressaltou que os políticos sempre mantém o tato e gentileza diante das 

situações mais difíceis, portanto, sentiu muito a postura adotada pela funcionária em ambas 

as solenidades. Lembrou que referida mãe (Professora Janete), perdeu um filho em 

acidente e, aquele filho que recebeu a reservista foi adotado, portanto, ela tem uma história 

muito linda, tanto que, naquele momento, era como se fosse o filho acidentado que estava 

ali, sendo uma lembrança e uma história que ele (o orador) teve a sensibilidade de passar 

para o Presidente encaminhar e atender a solicitação dela. Disse que o discurso do Sr. 

Presidente honrou os Vereadores, portanto, não poderia deixar de registrar estas falhas 

cometidas. Prosseguindo, o orador parabenizou as festas realizadas no município e, 

justificando sua ausência em algumas delas, disse que é muito difícil para os Vereadores 

que trabalham no comércio,  participarem de todos os eventos para os quais são 

convidados, face o cansaço de trabalhar o dia todo. Entretanto, disse que participou de 

algumas como a bonita Festa Junina da Escola Estadual Professora Olga Chakur Farah e 

do Cambuci. Por fim, disse que não culpa as Secretarias Municipais de Turismo ou de 

Cultura pelos calendários das festas, reconhecendo que foram antecipadas devido à Copa 

do Mundo, reiterando pedido de desculpas por sua ausência. O VER. SÉRGIO DOS 

SANTOS parabenizou as Festas Juninas realizadas nas escolas do município, e também a 

Festa do Cambucí que considerou um ótimo trabalho, estendendo elogios aos funcionários 

da Prefeitura Municipal que se dedicaram muito para que estas festas acontecessem. 

Solicitou ao Sr. Prefeito Municipal que faça pintura em verde e amarelo, das guias, sarjetas 

e postes, alusiva à Copa do Mundo, utilizando-se de cal que o Nobre Par Lélis se propôs a 

patrocinar. Por fim, referiu-se à Creche no Bairro Fartura, sugerindo contatar a família do 

“Sr. Pedro Tóte”, proprietária de muitas terras naquele bairro, solicitando-lhe a doação de 

um terreno e, em contrapartida, o Município daria à Creche o nome da Dona Hercília, em 

homenagem à família. A VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS parabenizou os festeiros da 

Festa do Divino Espírito Santo, realizada no Distrito dos Remédios, enfatizando que a 

comunidade daquele povoado deu show pela alegria e humildade, realizando brincadeiras. 

Enalteceu as mulheres daquele bairro e,  citando nominalmente todos os envolvidos no 

evento, inclusive os moradores dos Bairros Serrote e Bragança, agradeceu o carinho com 

que sempre é recebida naquela localidade. Também parabenizou a Festa do Cambuci e 

todos envolvidos na sua realização, especialmente,  os produtores que apostaram e 

investiram nesta fruta, enfatizando a necessidade de incentivar o festival diante da queda 

na produção de eucalipto. Falou que as sessões realizadas nesta Câmara Municipal são 

cartas abertas ao Sr. Prefeito Municipal, onde os Vereadores lhes informam tudo o que a 

cidade precisa, portanto, deveria agradecer aos Vereadores que estão diariamente com o 

povo que os questiona sobre os fatos, pois é a voz do povo e, como diz o dito popular “a 

voz do povo é a voz de Deus”. Falou que a missão dos Vereadores é divina, portanto, o 

Prefeito Rafael deve parar com seus discursos que dão a entender que os Vereadores 

estão contra ele, pois, estão apenas enxergando mais à frente. Comentou que é de 

conhecimento de todos,  a falta de dinheiro na Prefeitura Municipal, mas, ele também sabia 

disso ao assumir a cadeira de Prefeito, portanto, isso não é justificativa e, todos que o 

apoiaram, acreditavam que ele seria capaz de resolver os problemas, não usando de 

desculpas e subterfúgios. Relatou que, nesta data, uma senhora reclamou que, desde 

fevereiro, tenta realizar um exame de sangue e não consegue, além de ter tomado 

conhecimento de que a funcionária da Clínica São Benedito (empresa contratada pela 

Prefeitura Municipal), teve que solicitar demissão do cargo, devido à pressões que  vinha 
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sofrendo para atender além da quota dos quarenta agendamentos contratados. Lembrou 

que ela também solicitou demissão pelo mesmo motivo, pressão desta Administração 

Municipal, e quando tentou conversar com o Prefeito Rafael, ele lhe respondeu que sua 

equipe de Secretários era a melhor que já teve, e completou dizendo que a Prefeitura 

Municipal não avançava porque os funcionários eram “um bando de vagabundos”. A 

oradora disse que com tal postura torna difícil a cobrança, tanto que ela está ficando doente 

e seus familiares a questionam se vale a pena tudo isso, mas, respondeu a eles que vale, 

por sua cidade, enfatizando ainda que não é do seu perfil recuar. Declarou-se certa de que 

“vão aprontar e armar” para ela, como já fizeram no ano passado, entretanto, já alertou a 

população para ter cuidado com o que leem e ouvem, pois, nem sempre o que se apresenta 

como cordeiro o é. Enfatizou que quer apenas o que o povo quer, respeito, e que o Sr. 

Prefeito Municipal tem que respeitá-la enquanto representante do povo. Por fim, disse que 

ele deve fazer o que tem que ser feito, seja trocar, nomear ou renomear funcionário, desde 

que não deixe as pessoas esperando até cinco meses para fazer um exame médico, ou que 

funcionários tenham que pedir demissão por pressão, fugindo assim da Administração 

Pública. O VER. PAULO ROBERTO DE FARIA elogiou a Festa do Sukiyaki, realizada no 

Clube Alvor, do Distrito dos Remédios, enfatizando que já se tornou um evento turístico por 

ser muito bem organizado, haja vista a grande quantidade de turistas que recebe, de vários 

municípios. Também elogiou a Festa do Cambuci, igualmente bem organizada e, quanto à 

Festa do Divino Espírito Santo, do Distrito dos Remédios, elogiou nominalmente os festeiros 

e demais envolvidos na organização, bem como o Padre Antonio e demais colaboradores. 

Mas, disse que não é só festa, há muita coisa no município que não está bem, contudo, 

acredita que “o jogo há de virar”, declarando seu apoio incondicional ao Prefeito Rafael, 

quem considera um homem bom e, portanto, acredita nele. Por fim, disse que a tribuna deve 

ser utilizada para falar tudo que se queira, mas, em favor do município, portanto, deve-se 

pensar antes no que se pretende falar, considerando que muitas pessoas assistem às 

sessões desta Casa de Leis, e que também há coisas que podem ser resolvidas sem serem 

mencionadas em tribuna. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA declarou-se uma 

pessoa positiva, acreditando que as coisas chegaram onde deveriam e que se esperava, 

embora reconhecendo as dificuldades desta e da cidade vizinha (Biritiba Mirim), onde ele 

trabalha. Falou que não é de participar das festas, desculpando-se perante os que as 

organizam e o convidam, mas, prefere participar das várias reuniões em que são discutidas 

as situações enfrentadas por este município. Disse que também reconhece a necessidade 

de mudanças, contudo, entende que devem ser documentadas, citando como exemplo os 

maquinários e veículos detonados, encontrados no início desta gestão, sendo que alguns 

passaram por manutenção, outros novos foram adquiridos, o que torna necessário um novo 

planejamento para que sejam disponibilizados de forma a atender a área central e Distrito 

dos Remédios. Enfatizou a necessidade de elaborar um cronograma, dividindo tais 

equipamentos por diretorias, como por exemplo de área central e do Distrito dos Remédios, 

beneficiando a comunidade com tais adequações, face às conquistas alcançadas. Sobre a 

reunião em que esteve com o Ministro da Saúde, comentou que nem o Governo Federal, 

nem o Estadual, querem liberar verba de custeio, mas, várias cidades solicitaram o 

Programa Mais Médicos. Esclareceu que a quantia acordada inicialmente já ultrapassou, 

sendo necessário novo acordo que, se der certo, referidos médicos serão liberados para 

atender no Pronto Socorro e Santa Casa local. Com relação às parturientes, informou que 

após empenho da Secretaria Municipal de Saúde, foi registrado em ata que a referência 
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para Salesópolis é Mogi das Cruzes, portanto,  uma questão já resolvida. Também informou 

que, no final deste ano, os Deputados Federais poderão destinar recursos das emendas 

parlamentares para custeio, portanto, os Vereadores poderão cobrá-las, o que antes não 

era possível. Ainda sobre a saúde, o orador esclareceu que, sobre a falta de medicamento, 

é importante pensar, inicialmente, que todo processo tramitou normalmente, assim como 

deve ter ocorrido com os materiais para a Área de Educação, contudo, é importante 

considerar que não é o Secretário o culpado; todo processo tem um trâmite a ser percorrido 

que independe de quem é o Secretário, reiterando a necessidade de acertar a estrutura 

para diminuir os erros, inclusive o respeito à hierarquia, mencionado anteriormente. Falou 

que é necessário prevenir para que a mesma coisa não ocorra no transporte escolar que 

está prestes a iniciar novo processo licitatório, portanto, devem ser analisados todos os 

quesitos para evitar problemas, sugerindo que, antes de formalizar o edital, a proposta 

inicial seja encaminhada a esta Casa de Leis, para análise dos vários quesitos, 

considerando a extensa área rural desta cidade. Com relação ao registro feito nesta sessão, 

de que o Sr. Prefeito Municipal disse que os “funcionários são vagabundos”, o orador 

declarou se doer, pois tem parentes e amigos funcionários e respeita todos eles, pois 

também é funcionário na Prefeitura da cidade vizinha. Disse acreditar que tanto aquela 

quanto esta manifestação sejam registradas em ata para que o Sr. Prefeito Municipal possa 

se justificar, diante desse caso que considera grave e afeta mais de quinhentos 

funcionários. Enfatizou ainda esperar que o Sr. Prefeito Municipal faça um pronunciamento, 

porque a palavra “vagabundo” é forte e, sendo assim, espera não seja verdade. Quanto à 

Solenidade do Dia do Pracinha Salesopolense, parabenizou esta Casa de Leis e os 

funcionários que organizaram, ressaltando que,  se ocorrem lapsos, as coisas boas e a 

forma conduzida devem ser registradas também. Lembrou que o Revmo. Padre Cícero, 

muito embora seja novo na cidade, durante a missa em comemoração àquele evento, fez 

menções aos Senhores Sebastião de Melo Faria e Antonio Venerando, este último, que 

ajudou durante muito tempo as funcionárias deste Legislativo na organização deste evento, 

bem como o primeiro, sempre abrilhantou a festividade com seu instrumento musical. 

Parabenizou esta Casa de Leis e deixou registrada a confiança que deposita nos 

funcionários que organizaram, pois, como ocupou o cargo de Presidente deste Legislativo, 

como outros o ocuparam, sabe reconhecer o quanto se dedicam e correm para fazer o 

melhor em todos os eventos, como a citada comemoração. Prosseguindo, enfatizou que 

oficializará suas propostas, mas, reiterou que, dentro de uma estrutura administrativa, há 

pessoas responsáveis para cada situação. Por fim, registrou a presença do Dr. James nesta 

sessão, atual Advogado da Câmara Municipal, registrando ainda que,  junto a ele e os 

Nobres Pares Paulo Arouca e Sérgio dos Santos, integra a comissão que está trabalhando 

para formalização e abertura de concurso público, atendendo determinação judicial, todos 

tentando fazer o melhor possível para legalizar os cargos de Contador e Jurídico deste 

Legislativo. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO, dentre tantas festas que ocorreram nesta 

cidade, citou o Baile à Fantasia, organizado pelo jovem Mauro Rosa, que foi o maior 

sucesso, trazendo lembranças e diversão aos mais jovens. Também agradeceu esta Casa 

de Leis pela homenagem feita aos Pracinhas Salesopolenses, no dia anterior a esta sessão, 

registrando que, neste ano, comemora-se setenta anos da vitória na Segunda Guerra 

Mundial e viu, pela televisão, que Presidentes de todos os países se reuniram para discutir 

os problemas mundiais e as guerras que ainda perduram. Falou que foi linda a homenagem 

e que sempre se emociona ao ver os Veteranos de Guerra e pensar no que passaram 
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dando suas vidas para o Brasil. Citou a presença de um Pracinha de Jacareí que comentou 

os fatos que ainda guardam na memória e, disse que, vendo os jovens que estavam 

prestando compromisso à Bandeira, lembrou da importância da aprovação da Lei 

Específica, que possibilitará à cidade criar novos empregos para eles, pois, muitos, já 

sofrem trabalhando na lenha, sem condições de estudar e trabalhar fora da cidade. 

Também lembrou do caos que se encontra São Paulo, diante das tantas greves, situação 

vivida por tantos salesopolenses que, diariamente, viajam para lá, a fim de trazer o sustento 

para suas famílias. Lembrou que naquela solenidade estavam apenas os jovens do sexo 

masculino, mas, há muitas moças nesta cidade, pois, diariamente, recebe no comércio em 

que trabalha, uma média de dez a quinze currículos. Enfatizou a necessidade dos 

Vereadores desta Casa de Leis trabalharem para conseguirem postos de trabalho para 

estes jovens e outros que estão crescendo, como suas próprias filhas. Ressaltou que, 

devido ao grande movimento do final de semana, a praça central ficou desguardada, pois, 

embora reconheça que a Polícia Militar não pode estar em todos os lugares, sabe que o 

efetivo local é pequeno, contudo, julgou necessário regulamentar o uso do som na praça, 

através da Lei do Silêncio, já regulamentada em várias cidades da região, para coibir o 

desrespeito aos moradores dos arredores e demais cidadãos. Comentou que o sítio de sua 

família é considerado um loteamento irregular e, neste final de semana, também foi 

notificado e já fez a primeira defesa, reconhecendo que inúmeras pessoas foram notificadas 

e assim, dificulta ainda mais o desenvolvimento desta cidade. Finalizou dizendo que 

referida área já consta como urbana no Plano Diretor deste município, portanto, regularizará 

o cadastro da Prefeitura Municipal, sugerindo que as demais pessoas, cujas propriedades 

estejam na mesma situação, procurem fazer o mesmo. O VER. CRISTIAN LUIZ 

CANDELÁRIA iniciou comentando que esteve, com outros Nobres Pares e moradores da 

região, vistoriando as obras realizadas pela CODASP na Estrada do Contorno, contudo, 

neste último domingo, vários moradores enfrentaram dificuldades com as péssimas 

condições daquela estrada. Falou que fará um documento para a CODASP, solicitando que 

o engenheiro responsável pela obra responda, por escrito, tudo o que justificou quando da 

vistoria, e acrescentou que a estrada não está em boas condições de tráfego, mesmo após 

ter passado o mês que ele declarou necessário à sedimentação dos materiais colocados. 

Acrescentou que, com a resposta dele em mãos, caso ocorra algum acidente no local, 

poderá impetrar ação judicial exigindo reparos. Leu uma reportagem sobre corrupção, 

publicada pelo Prefeito de Santa Rita do Sapucaí, onde ele conta que afixou placas em 

todos os departamento públicos, divulgando que é expressamente proibido oferecer 

presentes ao Prefeito e demais funcionários municipais. Esclareceu que tal medida objetiva 

evitar a corrupção, maior praga de todo este País, sendo necessário combatê-la desde o 

início. Lembrou que um grande incêndio inicia-se com um palito de fósforo e a corrupção 

com um presentinho, consumindo grande parte da arrecadação do município e prejudicando 

enormemente toda população. Completou dizendo que referida matéria termina comparando 

a corrupção com uma caixa de água cheia de furos, assim, não adianta aumentar a 

arrecadação do município se o dinheiro é mau gasto. Quanto aos comentários acerca do 

som alto na Praça da Matriz, informou que o efetivo policial de Salesópolis, já muito 

reduzido, por ocasião da Copa Mundo, ainda teve cinco dos seus Policiais Militares 

designados para prestarem serviços ao referido evento, demonstrando que Salesópolis está 

sempre perdendo. Solicitou ao Sr. Prefeito Municipal, afixar placas nas repartições públicas 

e Praça da Matriz, divulgando que o uso do narguilé é proibido no município e 
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conscientizando as pessoas sobre seus malefícios à saúde, pois, há estudos comprovando 

que, uma hora de uso equivale a cento e vinte cigarros. Também solicitou seja averiguado 

pela Prefeitura Municipal, a veracidade do comentário de que um depósito de materiais de 

construção desta cidade está enviando mensagens, via celular, divulgando que a partir da 

Resolução 048/14 está liberada a construção e reforma prediais em Salesópolis. O orador 

disse desconhecer tal liberação, mas, tomou conhecimento de que referida Resolução 

apenas transfere o poder de autuação da Polícia Ambiental para a CETESB, portanto, 

sugeriu que referido comércio seja instruído evitando mal maior em caso de agravamento da 

situação. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA parabenizou todos os eventos realizados 

nesta cidade, especialmente à organização da Solenidade Comemorativa ao Dia do 

Pracinha Salesopolense, conduzida pelas funcionárias deste Legisaltivo, Senhoras Arlete, 

Elisabete e Lúcia, que sempre mantiveram o nome desta Casa de Leis com displina, rigor e 

critério. Lembrou que,  enquanto acontece a missa, as funcionárias já estão organizando a 

solenidade externa, recepcionando autoridades locais e visitantes, bem como anotando os 

oradores,  definindo os jovens que receberão as reservistas,  representando os demais e 

quais autoridades lhes entregará.  Enfatizou que, se não tiver critério, tudo vira uma 

bagunça, lembrando que, desde que nasce, o ser humano tem que atender critérios, como o 

registro do seu nascimento para ter um nome e, baseado em organização, é que as coisas 

progridem. Enfatizou que, em momento algum, esta Casa de Leis deixou de ter critérios e 

de conduzir à altura seus eventos, destacando-se diante dos diversos realizados neste 

País, expostos em reportagens. Por fim, também parabenizou o Sr. Prefeito Municipal pela 

estrutura que proporciona e viabiliza os eventos desta cidade, como a Festa do Cambucí, 

Baile à Fantasia e outras realizadas nesta cidade. Divulgou que, segundo informações do 

“Toninho do Senzala”, o Sr. Prefeito Municipal decidiu deixar aberto, a partir desta data, o 

Mercado Municipal (denominado atualmente por Centro Cultural Dita Parente), para que 

sejam expostos e vendidos os produtos desta cidade, portanto, mais uma porta aberta para 

minimizar as dificuldades atuais. Comentou que a gravidade deste município também está 

ligada às perdas,  como por exemplo, o corte no valor do repasse do Fundo de Participação 

dos Municípios, o que não era previsto, assim como o valor total da dívida herdada, o que 

só se verifica realmente quando assume o governo. Declarou acreditar que, daqui algum 

tempo, muitas pessoas não mais se interessarão em candidatar-se a cargo eletivo neste 

País, pois, o próprio Governo, ao invés de injetar economia e incentivar,  tira a estrutura dos 

municípios pequenos, dificultando a administração da situação econômica e dos problemas 

que crescem. Citou também como exemplo, o número de funcionários municipais que, antes 

somavam duzentos e agora, ultrapassa os quinhentos e, embora reconhecendo a 

necessidade desse, para mantê-los é necessário aumentar o repasse para as Prefeituras 

Municipais. Por fim, lembrou que o salário mínimo é insustentável, há anos, haja vista as 

inúmeras manifestações pelo País, reivindicando aumento salarial, portanto, não é julgador, 

mas, quer a condição de poder trabalhar por este município, o que quer e vem procurando 

fazer. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS também parabenizou todos os eventos 

ocorridos no final desta semana, citando a Festa do Divino Espírito Santo, do Distrito do 

Remédio, bem como as Festas Juninas das escolas. Prosseguiu parabenizando o Poder 

Executivo Municipal pela realização da Festa do Cambucí, em especial, as associações de 

bairros e municípios que compõem a rota gastronômica do cambucí. Lembrou que este 

festival acontece há sete anos, sendo iniciado na primeira gestão do Prefeito Rafael, com o 

objetivo de trazer nova fonte de renda para Salesópolis e um complemento para renda de 
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diversas famílias. Também elogiou a Solenidade Comemorativa ao Dia do Pracinha 

Salesopolense, realizada há trinta e quatro anos nesta cidade. Parabenizou os Pracinhas 

Salesopolenses e visitantes, lembrando que foram jovens heróis que deixaram suas famílias 

e foram servir esta Pátria em países distantes. Registrou seu agradecimento à todos os 

funcionários desta Casa de Leis que não mediram esforços para realização do evento, 

trabalharam antes do evento, buscando e oferecendo o melhor. Por fim, disse que, se a 

Câmara Municipal consegue o brilhantismo no evento, deve-se à dedicação dos 

funcionários que não medem esforços para contribuir com esta Casa de Leis e com o 

Município. Não havendo mais oradores inscritos,  o SR. PRESIDENTE registrou que esta foi 

a trigésima quarta solenidade que esta Câmara Municipal, a única da Região do Alto Tietê, 

realizou em homenagem aos Pracinhas. Considerou um excelente trabalho desenvolvido 

pelas funcionárias e, embora imprevistos aconteçam, todas as pessoas que prestigiam, 

sempre elogiam o evento. Também elogiou as diversas festas que ocorreram no final de 

semana e, mesmo não tendo participado de todas, sabe que foram muito bem organizadas, 

apesar dos inúmeros problemas que enfrentam. Nada mais havendo a tratar,  finalizou 

agradecendo 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 09 de Junho de 2014. 

  

PRESIDENTE        : 

  

1º SECRETÁRIO   :   

  

2º SECRETÁRIO   : 

  

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

em 16 de Junho de 2014.   

  

 
 


