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              ATA DA 18ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 10 de Junho de 2013 - 1º Período da 16ª Legislatura. Aos dez 
dias do mês de Junho do ano dois mil e treze, no edifício sede deste Poder Legislativo, 
realizou-se a Décima Oitava Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis sob a 
presidência do Vereador Francisco Marcelo de Morais Corrêa e secretariada pelos Edis 
Edney Campos dos Santos – 1º Secretário e Paulo Arouca Sobreira – 2º Secretário.  Às 
dezenove horas,  horário regimental, o Sr. 2º Secretário procedeu a verificação da presença,  
constatando-se a ausência da Verª. Sandra Regina de Assis e demais membros desta 

Casa.  Havendo número legal,  o Sr. Presidente declarou aberta a sessão e solicitou ao Sr. 

1º Secretário que procedesse a leitura da Ata da sessão anterior. Neste momento, o Ver. 

Sérgio dos Santos requereu a dispensa da leitura, requerimento este que, submetido ao 
Plenário, foi aprovado por unanimidade dos presentes, ou seja, dez votos, dada a ausência 
da Verª. Sandra Regina de Assis.  Ato contínuo, o Sr. Presidente submeteu a ata à 
discussão e votação, sendo a mesma também aprovada por unanimidade dos presentes, 
sem preceder manifestação.  Prosseguindo,  solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a 

leitura das matérias do EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus respectivos 

despachos: REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  118 – Informar as 
providências já adotadas com relação ao muro da propriedade da Sra. Benedita Leite de 
Melo, situada na Rua Justino Cardoso de Siqueira Nº 230, atingido, no dia 29 de janeiro 
deste ano, quando a carreta que transportava o lixo para o Aterro de Tremembé, no Vale do 
Paraíba, colidiu com um poste e referido muro, conforme foto anexa, do Ver. Mário Barbosa 
Pinto;  119 – Informar quem é o responsável pela publicação dos holerites dos servidores 
municipais no Portal de Transparência, bem como,  que o Poder Público se retrate em nota, 
junto aos servidores municipais; 120 – Informar o valor e a forma de compra dos tubos 
armcos que serão utilizados na passagem do Aterrado; 121 – Cópia das notas fiscais e 
laudo assinado pela nutricionista responsável pela compra de 36.000 copos de suco, marca 
Fresk, da Empresa Imbamad Alimentos Ltda., e também informar a data de validade do 
produto, todos do Ver. Benedito Lélis Renó – desps.: Aprovados, encaminhe-se;  
INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  211 – Analisar o ANTEPROJETO 
DE LEI que encaminha em anexo, dispondo sobre a instituição de um Programa Municipal 
de Conhecimento dos Pontos Turísticos do Município junto à Rede Pública de Ensino, e 
posterior envio na forma de Projeto de Lei,  para deliberação desta Casa de Leis, do Ver. 
Francisco Marcelo de Morais Corrêa;  212 – Retirar o anfiteatro do Parque da Nascente do 
Rio Tietê, preparando novamente o local para o estacionamento de ônibus, bem como 
determine ao Setor de Obras, realizar a manutenção que se faz necessária na estrada que 
lhe dá acesso, programando manutenções periódicas, do Ver. Claudinei José de Oliveira e 
outros;  213 – Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a 
colocação de luminárias na Rua Expedicionário Benedito da Fonseca, e junto à Sabesp, 
objetivando o prolongamento da rede de água e esgoto na mesma rua, próximo ao Nº 994, 
de propriedade da Sra. Josina Júlia Filipine, do Ver. Francisco Marcelo de Morais Corrêa; 
214 – Viabilizar junto ao setor correspondente, as providências para a retirada de lixo e 
outros materiais depositados em terreno vago, localizado na Rua Francisco de Paula 
Miranda s/nº, entre as Ruas José Candelária e Theseu Bueno de Toledo, e ainda, notificar o 
proprietário do imóvel ou a quem couber, a realizar a capina de área correspondente ao 
espaço do passeio e instalação de placas informando a proibição de despejo de materiais 
diversos no local, como vem ocorrendo, do Ver. Edney Campos dos Santos e outros;  215 – 
Determinar ao setor competente, tomar as providências que se fazem necessárias para 
tornar Estrada de Servidão, a estrada que é acessada pela Rodovia Alfredo Rolim de 
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Moura, Km. 86,2 – Bairro do Alegre, e segue até o Ribeirão Peroba, do Ver. Paulo Arouca 
Sobreira;  216 – Determinar o patrolamento na Estrada do Bracaiá, Km. 5, próximo ao sítio 
do Sr. Benedito Marciano; 217 – Determinar o patrolamento e cascalhamento da Estrada da 
Barra, descendo a Torre, Km. 3, próximo a propriedade do Sr. João Cunha, ambas do Ver. 
Mário Barbosa Pinto;  218 – Analisar o Anteprojeto de Lei que encaminha em anexo, 
instituindo o Programa Municipal de Abertura, Conservação e Manutenção de Estradas 
Rurais, e posterior envio na forma de Projeto de Lei, para deliberação desta Casa; 219 – 
Tomar providências visando reparos na Estrada Nossa Senhora da Ajuda e demais estradas 
do Loteamento Chico Rita, Bairro Capela Nova, bem como sejam feitos os reparos 
necessários na ponte na mesma estrada; 220 – Tomar providências visando os reparos 
necessários na Estrada Camilio de Miranda, Bairro do Chá, todas do Ver. Cristian Luiz 
Candelária – desps.: Arquive-se, lida no Expediente;  OFÍCIO Nº 1544/13 do Deputado 
Estadual André do Prado, encaminhando cópia do Ofício protocolado junto à Diretoria da 
EMTU,  referente ao atendimento à população salesopolense; COMUNICADOS do 
Ministério da Saúde, sobre liberação de recurso financeiro no valor de R$ 108.445,95 
referente ao Pagamento de Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e 
Hospitalar; e de R$ 30.156,83 para o Pagamento de PAB FIXO – ambos competência 
Maio/2013; CONVITE para Audiência Pública, para Prestação de Contas do Primeiro 
Quadrimestre de 2013, da Secretaria Municipal de Saúde, a realizar-se no dia doze de 
junho, às quatorze horas, nesta Casa de Leis – desp.: Arquive-se, Plenário ciente.  

Terminada a leitura, o SR. PRESIDENTE informou que, no final da tarde desta data, 
recebeu o OFÍCIO Nº 126 CGP, do Poder Executivo e, dada a importância das informações, 
solicitou ao Sr. 1º Secretário que também procedesse sua leitura. O Sr. 1º Secretário 
procedeu a leitura do documento, em que o Sr. Prefeito Municipal registra que a 
Municipalidade, mediante processo licitatório, adquiriu um caminhão basculante, através de 
recursos do Ministério de Agricultura e Abastecimento do Governo Federal. Também 
informa que o Governo Federal já notificou a Prefeitura local de que a motoniveladora e a 
retroescavadeira, prometidos por ocasião do Encontro dos Prefeitos, realizado em Brasília, 
no dia vinte e nove de janeiro deste ano, serão liberados a partir do segundo semestre. 
Acrescenta ainda que, do Encontro dos Prefeitos com o Governador do Estado de São 
Paulo, a Prefeitura recebeu autorização para a celebração de convênio para aquisição de 
um caminhão basculante. Registrou ainda que, no que se refere à travessia do Aterrado, já 
foram encomendados os tubos armcos, cuja entrega está prevista para o dia vinte e nove de 
junho próximo. Por fim, informa que a Prefeitura está providenciando a reforma e 
manutenção de duas motos niveladoras, uma pá carregadeira e uma retroescavadeira, que 
dinamizarão os trabalhos na área rural, atendendo os anseios dos moradores e produtores 
rurais e assim norteando as inúmeras reivindicações desta Casa de Leis. Terminada a 

leitura, o SR. PRESIDENTE concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos.  O VER. 

BENEDITO LÉLIS RENÓ iniciou reportando-se ao Requerimento Nº 118, do Nobre Colega 
Mário, lamentando que o acidente ocorreu, há bastante tempo, e não foi dada sequer 
satisfação àquela proprietária. Em seguida, justificou seus Requerimentos Nºs 119 e 120, 
acrescentando ao último que não conseguiu as informações junto aos setores da 
Municipalidade para repassá-las aos moradores do Bairro Aterrado e arredores, motivando a 
sua apresentação. Disse ainda que, segundo informações, os tubos armcos custariam 
oitenta mil reais, mas, devido à atenção dos Vereadores no processo de compra, houve 
uma redução para cinquenta e dois mil reais. Também justificou seu Requerimento Nº 121, 
dizendo que tentou, sem sucesso,  conseguir as informações junto ao setor competente, 
pois, na rede municipal existem apenas quatro mil alunos, entretanto, foram adquiridos trinta 
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e seis mil copos de suco. Alertou ainda que se aproxima o período de férias escolares, e o 
prazo de validade destes sucos vence em um mês. Concluiu alertando ainda acerca do risco 
para as crianças que serão as consumidoras, pois, não há qualquer laudo de nutricionista, 
portanto, será um crime caso haja consequência para elas. Quanto ao Oficio Nº 126 CGP 
do Poder Executivo, disse que obteve as informações através do seu e-mail, no dia cinco de 
junho e o encaminhou ao Sr. Douglas Batista – responsável pelos convênios da 
Municipalidade, a fim de evitar perder tais recursos por falta de acompanhamento e entrega 
de documentos. Em seguida, leu o Ofício encaminhado por aquele responsável, informando 
que o recurso será liberado,  primeiramente, à região do semiárido e que,  para este 
município, somente será liberado por volta de setembro deste ano. Com relação ao 
caminhão recebido pela Municipalidade e exposto em praça pública à população, o orador 
finalizou dizendo que, devido aos inúmeros buracos nas estradas rurais, ao invés da 

exposição, deveriam tê-lo colocado para trabalhar,  atendendo aos anseios do povo. O VER. 

CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA justificou sua Indicação Nº 212, dizendo que espera que o 
Sr. Prefeito Municipal estude a viabilidade de atender a Agência Tietê Turismo do município, 
que expôs as dificuldades enfrentadas pelos ônibus, diante da falta de espaço para 
estacionamento e manobra.  Em seguida, reportou-se ao OFÍCIO Nº 1544/13 encaminhado 
pelo Deputado Estadual André do Prado, informando que oficiou a Diretoria da EMTU, 
objetivando o aumento das partidas dos ônibus desta cidade, alvo de constantes 
reivindicações, acrescentando que, além do problema não resolvido, ainda aumentaram o 
valor das passagens em índice superior a sete por cento. Quanto ao OFÍCIO Nº 126 CGP 
do Poder Executivo, lembrou que o município ficou quatro anos sem receber sequer um 
veículo, entretanto, nesta gestão, já chegou um caminhão e estão previstos, até setembro, 
outras máquinas. Sugeriu que referidos equipamentos sejam utilizados por um mesmo 
funcionário, a fim de prestar conta da situação dos equipamentos. Acrescentou ainda que 
referidos equipamentos devem atender também as estradas do Distrito dos Remédios, 
atendendo os anseios daquela população. Ressaltou que, antes de colocar o caminhão para 
trabalhar, deve ser avaliado se está adequado ao serviço, o que inclui seu seguro e demais 

documentações, evitando criar maiores problemas para o Município. Em aparte, o Ver. 

Paulo Arouca Sobreira informou que referido caminhão já está trabalhando e que foi 

designado o motorista “Miltinho” da Municipalidade, portanto, está licenciado. Retomando, o 

orador finalizou dizendo que não tem conhecimento, mas, fez o alerta para evitar problemas 

e até mesmo que o município venha a perder este veículo. O VER. MÁRIO BARBOSA 

PINTO justificou sua Indicação Nº 216, dizendo que foi realizado um bom serviço na estrada 
principal, entretanto, os funcionários da Municipalidade ficaram de voltar para fazer a 
manutenção do acesso à propriedade do Sr. Benedito Marciano, mas, até o momento,  não 
o fizeram, motivo pelo qual apresentou esta proposição. Quanto à sua Indicação Nº 217,  
disse que, até mesmo o transporte escolar, está enfrentando dificuldades para trafegar nas 
proximidades do sítio do “Sr. João Cunha”, cuja estrada necessita de cascalhamento, dentre 
outros serviços, para torná-la trafegável. Por fim, justificou seu Requerimento Nº 118, 
dizendo que o apresentou atendendo à proprietária do imóvel que é aposentada e não tem 

condições de reconstruir o muro com recurso próprios. O VER. CRISTIAN LUIZ 

CANDELÁRIA lembrou que, em todas as sessões desta Casa de Leis, ele e os Nobres 
Pares tratam das necessidades de manutenção nas estradas rurais, demonstrando a 
importância de planejamento. Acrescentou que isso ocorre porque são realizados serviços 
nos bairros, contudo, algumas estradas não são atendidas, sendo alvo de reivindicações e 
reclamações por parte dos moradores. Enfatizou a necessidade de atender todas as ruas ou 
estradas do mesmo bairro, evitando serviços incompletos que geram Indicações como as 
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Nºs 219 e 220, atendendo pedido de usuários e moradores que sentem-se prejudicados. 
Também justificou sua Indicação Nº 218, esclarecendo que encaminha o anteprojeto para 
que todas as estradas de servidão, sejam inclusas no mapa municipal, bem como sejam 
devidamente numeradas e identificadas, para bem atender os visitantes. Explicou ainda 
que, no programa ora proposto, também inclui obras de drenagem, colocação de canaletas, 
limpeza de bueiros, barrancos e acostamento. Disse ainda que neste anteprojeto consta a 
forma de cobrança aos proprietários lindeiros, para que não joguem restos de culturas, 
madeiras e cascas de eucalipto nas estradas,  prejudicando o escoamento da água e suas 
consequências. Esclareceu ainda que o projeto propõe a colaboração de todos na 
manutenção das estradas, para que possam usufruir das boas condições,  bem como 
deixando-as com oito metros de largura. Finalizou comentando que há muitas estradas 
municipais em que as pessoas colocam obstáculos, lombadas e até porteiras, gerando 

inúmeras reclamações que, através deste anteprojeto, serão regulamentadas. O VER. 

PAULO AROUCA SOBREIRA justificou sua Indicação Nº 215, esclarecendo que, se 

atendido seu pedido, referida estrada poderá receber obras de conservação. O VER. 

EDNEY CAMPOS DOS SANTOS justificou oralmente sua Indicação Nº 214, acrescentando 
que os munícipes das ruas próximas vêm reclamando da situação, justificando que o 
acúmulo de lixo e materiais estão causando vários transtornos, por favorecer a proliferação 
de ratos e demais bichos peçonhentos, portanto, espera que esta proposição seja atendida 
e venha minimizar os problemas naqueles arredores. Reportando-se OFÍCIO Nº 126 CGP 
do Poder Executivo e complementando a manifestação do Nobre Colega Benedito Lélis, 
procedeu a leitura de um ofício encaminhado ao Sr. Prefeito Municipal,  pela Deputada 
Janete Pietá, referente aos equipamentos disponibilizados pelo Ministério do 
Desenvolvimento Agrário para Salesópolis. Terminada a leitura, enfatizou que, conforme 
registrado,  o município será convocado para treinamento e recebimento dos bens e, caso 
não sejam enviados servidores para ambos atos, perderá o direito ao recebimento. 

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

FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA justificou sua Indicação Nº 213, dizendo 
que esteve no local, em companhia do Nobre Colega Mário, contudo, ambos reconhecem 
que os serviços naquela rua dependem da aprovação da Lei Específica. Também justificou 
sua Indicação Nº 211, acrescentando que muitas crianças não conhecem os pontos 
turísticos desta cidade, sendo necessária a implantação do programa ora sugerido, porque 
muitos pais não têm condições, nem veículo para levá-las. Lembrou que, numa das sessões 
anteriores, um Vereador comentou que a própria Diretora Municipal de Turismo não 
conhece a Nascente do Rio Tietê e, para evitar que as crianças de Salesópolis também não 
fiquem sem conhecer as belezas naturais desta cidade, propôs esta indicação. Com relação 
ao OFÍCIO Nº 1544/13 do Deputado Estadual André do Prado, esclareceu que foi este 
Parlamentar que acompanhou os Vereadores e Prefeito desta cidade, junto à EMTU, 
ocasião em que foram solicitar a melhoria do transporte no itinerário Salesópolis-Mogi das 
Cruzes e vice-versa. Informou que,  após referida reunião, aumentaram apenas quatro 
partidas, motivo pelo qual elaborou novo ofício, com a assinatura de todos os Vereadores, 
encaminhando-o ao Deputado André, solicitando-lhe reiterar a cobrança junto à EMTU, 
dando um prazo de trinta dias para a solução dos problemas, findo o qual, se não tiver 
melhora, encaminhará o caso ao Ministério Público, esperando contar com o mesmo apoio 
dos Nobres Pares. Concluiu dizendo que referido ofício encaminha cópia de documento que 
o Deputado André enviou à EMTU, demonstrando assim que está tentando a solução de 
todas as maneiras, através de reunião e de ofício, mas, se não obtiver sucesso, registrou 
que adotará medidas judiciais. Com relação ao OFÍCIO Nº 126 CGP do Poder Executivo, o 
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orador disse que seria bom se, toda semana, tivessem outros documentos de igual teor, 
comunicando a liberação de recurso e maquinário para esta cidade, independente de quem 
seja o intermediário,  apenas que se importem em beneficiar a população local. Finalizando, 
disse que, havendo tal colaboração, os Vereadores deste município terão motivos para 
trabalhar pela reeleição dos deputados que olham pela população salesopolense. 
Retomando a presidência e não havendo mais oradores inscritos, nem pauta a ser tratada 

na presente Ordem do Dia, o SR. PRESIDENTE passou para a EXPLICAÇÃO 

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

VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ cumprimentou o Legislativo Salesopolense pelo evento 
brilhante, ocorrido no dia anterior a esta sessão, em Comemoração ao Dia do Pracinha 
Salesopolense. Disse que, cada vez mais, deve-se inovar e usar de criatividade para realizar 
eventos iguais a este, em que os políticos e a sociedade possam transmitir uma mensagem 
de futuro. Dirigindo-se ao Sr. Presidente, solicitou-lhe encaminhar Moção ao Coronel da 
Reserva da Polícia Militar, Exmo. Sr. Orlando Rodrigues de Camargo Filho, pela sua 
manifestação  naquele evento, em que representava seu pai, o Expedicionário 
Salesopolense Orlando Rodrigues de Camargo, único ainda vivo, considerando de grande 
importância os três pontos básicos que ele focou no discurso. Também cumprimentou o Sr. 
Presidente pelo discurso proferido na ocasião, representando os demais membros desta 
Casa de Leis, assim como parabenizou o Dr. Alberto – Assessor Jurídico deste Legislativo e 
a Câmara Municipal em geral pela posição séria perante a população, parabenizando ainda 
os demais Nobres Pares e toda população que prestigiou o evento. Em seguida, 
cumprimentou a população do Distrito dos Remédios pela festa realizada no último final de 
semana, onde se apresentou uma banda, cedida pela Deputada Federal Janete Pietá. 
Registrou a boa acolhida por parte do Padre da Igreja do Distrito do Remédio, bem como 
por parte do Vereador Paulo Roberto, do “Sr. Xerife” – Cidadão Honorário desta cidade, do 
Sr. Cardosinho e so Subprefeito do Distrito do Remédio – Sr. Paulo César Monteiro, 
parabenizando e agradecendo toda população daqueles arredores. Informou que, 
juntamente com o Nobre Colega Sérgio dos Santos, pretende criar uma Comissão 
Parlamentar de Estudos, acerca dos vários problemas deste município que requerem 
solução. Citou, como exemplo, a questão da divisa deste com os demais municípios, cujos 
problemas esta comissão estudará e apresentará sugestões ao Presidente deste Legislativo 
para que encaminhe ao Poder Executivo. Acrescentou que Salesópolis utiliza uma parte da 
Estrada de Paraibuna para acessar a Nascente do Rio Tietê, contudo, apenas esta cidade 
realiza a manutenção nas estradas, assim como ocorre com os moradores das estradas 
pertencentes ao município de Santa Branca, atendidos pela Área de Saúde local, 
entretanto, muitos moradores que moram nessas divisas estão sendo prejudicados e, para 
melhor atender esta população, tal comissão sugerirá alguns convênios entre referidos 
municípios e Prefeitura local. Também comentou que a Lei Orgânica do Município permite 
que, através dos Assessores Jurídicos deste Legislativo, possam entrar com uma ação 
contra o Estado, para que o município receba compensação financeira, evitando ter que 
continuar esperando a aprovação da Lei Específica, que se arrasta há mais de dez anos. 
Por fim, disse que estes são dois trabalhos importantes, que serão inicialmente estudados 
pela comissão ora proposta, a qual estará aberta para acolher os demais Nobres Pares 

interessados em integrá-la. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA  iniciou enaltecendo a 
limpeza da cidade,  enfatizando o empenho dos funcionários do Setor Municipal de Obras e 
da empresa responsável pelo serviço nesta cidade. Registrou, contudo, que alguns 
moradores, tão logo feita a limpeza da calçada, depositam entulhos e móveis usados, o que 
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vem ocorrendo na área central, entretanto, tudo isso pode ser arrastado pela enxurrada. 
Enfatizou que tal atitude demonstra desrespeito para com a Administração Municipal, que 
está lutando para manter a cidade limpa, bem como com os próprios vizinhos, pois, ao invés 
destas pessoas chamarem o setor competente da Prefeitura Municipal para recolhê-lo e 
pagarem a taxa pertinente, preferem depositar na rua,  em prejuízo de todos. Ressaltou que 
muitas coisas só funcionam quando afeta o bolso do cidadão, portanto, sugeriu notificar os 
infratores, alertando-os de que, na próxima vez, pagarão pelo serviço, evitando que esta 
gestão passe os quatro anos usando funcionários para limpar o que os próprios moradores 
poderiam evitar. Lembrou ainda que os feirantes também têm deixado sujeira na cidade, até 
mesmo as tábuas de suas bancas de feira, estão sendo abandonadas na beira das 
calçadas. A estes, o orador sugeriu entregar um saco de lixo para que recolham o seu 
próprio lixo, que no final do dia serão coletados,  ou os coloquem em containers que, em 
breve, serão disponibilizados, face a um acordo entre a Prefeitura Municipal e uma empresa 
da região, à custo zero para o município, mas, ainda assim enfatizou a necessidade de um 
trabalho de educação junto à população. Prosseguindo,  comentou que algumas pessoas 
lhe procuraram, comentando sobre uma Casa de Recuperação e Tratamento para 
Dependentes Químicos, que acreditam não contar com parecer da Vigilância Sanitária, ou 
outro documento autorizando seu funcionamento, nem tão pouco com equipe profissional, 
como Psicólogo ou Psiquiatras necessários ao atendimento dos internos. Disseram-lhe 
ainda que, muitos desses internos, abandonam o tratamento e saem pelas casas vizinhas, 
pedindo dinheiro para irem embora para suas casas, contudo, estão amedrontando a 
comunidade ao arredor. Lamentou que muitos idealizadores de projetos deste tipo estejam 
ganhando dinheiro com esse atendimento, enquanto amedrontam a população, portanto, 
espera que o local seja vistoriado pela Prefeitura Municipal e,  se for correto,  devem ser 
ajudados, mas, se confirmar os fatos denunciados, espera que seja lacrado e impedido seu 
funcionamento. Reportando-se à reunião que participou com outros Nobres Colegas, na 
semana passada, com a Presidente da Sabesp – Sra. Dilma Pena, registrou a importante 
manifestação do Prefeito de Suzano – Sr. Paulo Tokozume, em defesa deste e do município 
vizinho de Biritiba Mirim, que preservam o ambiente para as demais cidades da Região 
Metropolitana. Informou que agradeceram aquele Prefeito e aproveitaram para solicitar que 
continue apoiando esta cidade, para que conquiste outros benefícios. Ato contínuo, 
enalteceu o evento denominado Dia de Campo, realizado no último sábado, dia oito de 
junho, no Centro Municipal de Pesquisas, idealizado pelo Nobre Colega Cristian, com apoio 
da Prefeitura Municipal, contando com a participação e várias entidades da região, 
Vereadores e alguns produtores da cidade. Ressaltou que, em geral, eventos iguais são 
pouco frequentados nas suas primeiras atividades, mas,  após conquistarem credibilidade 
da população, conseguem envolver um maior número de pessoas, a cada nova edição. 
Lembrou que este fato ocorreu também com a cultura do cambuci, quando na gestão 
anterior, o Prefeito Rafael trouxe a idéia, realizou o primeiro evento e, depois, algumas 
pessoas tomaram a frente, mas que todos sabem como surgiu. Enfatizou esperar sejam 
realizados outros eventos iguais ao do último sábado, sugerindo preparar, naquele mesmo 
Centro de Pesquisa,  uma mini-fazenda para visitação dos estudantes da rede municipal, 
bem como para os demais turistas, aproveitando que a atual gestão, apesar das 
dificuldades, está aceitando e apoiando as boas idéias. Quanto à 33ª Solenidade 
Comemorativa ao Dia do Pracinha Salesopolense, o orador expôs um exemplar do Livro – 
Histórias de um Pracinha da Segunda Guerra Mundial, da autora – Maria Isalete de Brito 
Leal, entregue ao filho do único Pracinha Salesopolense vivo – Exmo. Senhor Orlando 
Rodrigues de Camargo. Registrou que a autora do livro esteve prestigiando o evento, 
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realizado no dia anterior a esta sessão, e postou fotos e comentários no site da FEB – Força 
Expedicionária Brasileira. Diante desta iniciativa, sugeriu ao Sr. Presidente elaborar uma 
Moção à referida escritora, por ter levado, a 33ª Sessão Comemorativa ao Dia do Pracinha 
Salesopolense e o nome de Salesópolis,  para todos os lugares do País, e até mesmo do 
exterior, já que é resultante da lembrança de uma guerra mundial. Registrou também a 
participação especial do Sr. Orlando Pagano, que recitou um poema, durante a Missa em 
Homenagem aos Pracinhas Salesopolenses, tornando o evento um dos melhores entre os 
realizados por esta Casa de Leis. Parabenizou todos os funcionários da Câmara Municipal 
pelo evento, ressaltando ainda os discursos do Coronel da Reserva PM Orlando Rodrigues 
de Camargo Filho, do Deputado Estadual Estevam Galvão de Oliveira, do Presidente deste 
Legislativo, que se emocionou durante seu discurso, emocionando também todos os demais 
presentes, assim como destacou o discurso do Prefeito Rafael, que se dirigiu aos jovens 
que prestaram compromisso à Bandeira. Ressaltou ainda que,  naquele evento,  foram 
ministradas aulas de cultura e história, pelas pessoas do nosso município, portanto, uma 
declaração de civismo, patriotismo e cidadania,  por amor à Salesópolis. Retomando sobre a 
presença da autora do Livro – Histórias de um Pracinha da Segunda Guerra Mundial, 
esclareceu que foi resultado de uma busca na internet, pelas funcionárias deste Legislativo 
Municipal, que em meio aos serviços diários, ainda encontram tempo para se dedicarem aos 
eventos, portanto, merecedoras do reconhecimento pela dedicação.  Comentou que está no 
seu quinto mandato nesta Casa de Leis e seu pai nunca participou de um evento oficial, 
contudo, prestigiou todo este evento, o que muito lhe gratificou. Por fim, agradeceu todos 
que se manifestaram, que prestigiaram tal solenidade, aos jovens e seus pais, pois, só ouviu 
elogios por onde passou, esperando que se repitam, porque há condições de se fazer muito 

mais pela cidade. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO também reportou-se à sujeira deixada 
após as “Feiras de Quinta de Mês”, especialmente, nos lugares onde são instaladas as 
barracas de pastel, cujo óleo utilizado se derrama na calçada e rua, além de restos de 
pastel, favorecendo a permanência de cães. Disse entender tratar-se de uma questão de 
educação, pois os  feirantes deveriam forrar o chão e fazerem a limpeza pós-feira, já que 
lucram bastante ao vir nesta cidade. Agradeceu o Sr. Renato, responsável pelo Setor de 
Trânsito, que tomou todas as providências na Avenida Victor Wuo e Rua XV de Novembro, 
desde as quatro horas da madrugada, para evitar os transtornos ocasionados no trânsito 
nos dias de feiras anteriores, inclusive, notificando os motoristas do transporte escolar a 
mudarem o itinerário, reunindo medidas que deram bons resultados. Quanto à Solenidade 
Comemorativa ao Dia do Pracinha Salesopolense, declarou-se emocionado ao ver um ex-
combatente de guerra, o Expedicionário visitante de Jacareí, Sr. Euclides Marques, 
participando do evento nesta cidade. Agradeceu esta Casa de Leis e todos que participaram 
direta ou indiretamente para realização do evento e os munícipes que prestigiaram, 
comentando que recebeu muitos elogios de visitantes, que sequer conheciam este tipo de 
evento, aos quais informou que Salesópolis conta com lei própria para realizá-lo. 
Parabenizou também o funcionário “Jaiminho”, responsável pelo Serviço da Junta Militar 
local que, desde as oito horas da manhã de domingo, estava a postos para organizar e 
ensaiar os jovens que, mais tarde, prestaram o compromisso à Bandeira. Prosseguindo, 
agradeceu o Deputado Estadual Dr. Gondim que, todas as segundas-feiras,  está 
atendendo, voluntariamente, na Santa Casa local e que, nesta data, não conseguiu 
conversar com ele, face ao grande número de pacientes que o aguardavam. Por fim, 
convidou todos a prestigiarem o Grupo de Show que ele (o orador)  integra, juntamente com 
o “Joca da Farmácia”, Marcos Cáfaro e outros, representando o antigo “Programa do 
Chacrinha”,  que se apresentará no próximo dia treze,  quinta-feira, na Festa do Divino do 
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Distrito do Remédio. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA iniciou reportando-se à Casa 
de Recuperação que funciona no Bairro dos Mirandas, dizendo que, na condição de Policial 
Militar, já fez averiguação no local,  juntamente com respresentante da Prefeitura e até 
mesmo com um representante do Estado, e em outras duas casas que funcionam com o 
mesmo objetivo, sendo uma no Bairro da Roseira e outra na Estrada dos Rodrigues – Bairro 
Bragança. Diante do que viu, declarou concordar com a necessidade de fiscalização, 
sugerida por um dos Nobres Pares, para evitar seja mais uma, utilizada para outros fins. 
Alertou que pode acontecer dos internos saírem, à noite, para cometer delitos nas 
proximidades do local, como já ocorreu no Bairro Nhá Luz, acrescentando ainda que, há 
dois meses, deparou-se com duas pessoas recrutando adolescentes na Rua XV de 
Novembro, para levá-los a este tipo de casa,  os quais foram abordados pela Polícia Militar e 
sumiram da cidade. Concluiu enfatizando a necessidade de mostrar para tais pessoas que, 
para iniciar um projeto nesta cidade, têm que provar tratar-se de um trabalho sério,  notificar 
a Prefeitura Municipal e a Polícia Militar. Também registrou que há, no município, uma 
empresa financeira, na Rua Expedicionário Abílio dos Passos, área central desta cidade, 
disponibilizando empréstimos, atraindo pessoas de todo Estado, contudo,  muitos a 
procuram e encontram o prédio sempre trancado, fazendo crer tratar-se de um golpe. 
Comprometeu-se a procurar o Delegado da Polícia Civil local, o Destacamento de Polícia 
Militar e o Prefeito Municipal, para saber do que se trata e assim tomar atitudes, pois, sendo 
legal, poderá continuar funcionando, mas, do contrário, espera seja desvendado e não traga 
maiores prejuízos ao município, expondo-o na mídia. Com relação à manifestação do Nobre 
Par Claudinei, sobre os entulhos depositados nas ruas da cidade e que vêm prejudicando a 
limpeza pública, o orador acrescentou que é uma falta de respeito até mesmo com os 
Vereadores que sempre solicitam limpeza à Prefeitura Municipal, atendendo pedido dos 
munícipes, lamentando que, muitas vezes, são esses mesmos que não limpam seus 
terrenos ou depositam entulhos nas ruas. Informou que tem sido procurado por munícipes, 
reclamando a falta de medicamentos no Posto de Saúde, desde o mês de janeiro, portanto, 
espera que a nova Secretária Municipal de Saúde, junto ao Sr. Prefeito Municipal, façam 
uma compra emergencial para atender, ao menos, os que realmente não dispõem de 
condições financeiras. Quanto ao “Dia de Campo”, realizado no último dia oito, sábado, no 
Centro de Pesquisa da Prefeitura Municipal, disse que foi mais um avanço para os 
produtores, que agora poderão contar com a parceria da Prefeitura Municipal. Enfatizou 
que, tal como o Prefeito Rafael,  o Deputado Estadual Estevam Galvão de Oliveira, também 
já ofereceu apoio aos pequenos produtores e, embora a criação de carneiro não seja fácil, 
necessitando de muita persistência, é importante contar com tais parcerias. Parabenizou o 
Sr. Prefeito e seu Diretor Municipal de Agronegócios, bem como os Vereadores que apoiam 
tal iniciativa para que o produtor salesopolense tenha uma nova fonte de renda. Na 
condição de militar, reconheceu a importância do evento realizado no último domingo, “Dia 
do Pracinha Salesopolense” e Compromisso dos Jovens à Bandeira Nacional, enfatizando 
que, há trinta e três anos, os Expedicionários Salesopolenses são reconhecidos em vida,  
por este Município. Enfatizou que ainda, na condição de militar, agora da reserva, e também 
como reservista, é uma força auxiliar do Exército Brasileiro, portanto, sabe o que é defender 
a Pátria com sacrifício da própria vida. Parabenizou todos que estiveram no evento, citando 
o Deputado Estadual Estevam Galvão, os Coronéis da Polícia Militar, o Pracinha de Jacareí, 
entre outras autoridades. Comentou que, no dia seis de junho, última quinta-feira, foi 
realizada no Centro Pastoral, a Audiência Pública de Assistência Social, que contou com 
grande participação popular na apresentação do Plano Municipal de Assistência Social. 
Declarou-se contente por participar do evento que considerou de grande importância, face 
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aos esclarecimentos prestados,acerca dos benefícios concedidos pelos Governos Federal, 
Estadual e Municipal, bem como pelas organizações não-governamentais e religiosas às 
pessoas mais necessitadas. Agradeceu nominalmente toda equipe da Secretaria Municipal 
de Assistência Social, destacando as participações do Sr. Paulo Vasconcelos, que realiza 
um excelente trabalho junto às crianças e adolescentes, através do Grupo de Escoteiros, a 
Sra. Antonieta Meimberg, que expôs os projetos assistenciais oferecidos pelo Centro 
Espírita Humildade, e a luta desta entidade religiosa para ajudar os carentes da cidade. 
Parabenizou também a Associação de Assistência e Orientação à Criança e ao Adolescente 
Caminhando Juntos, representada naquela audência pela Sra. Elisabete – fundadora da 
entidade e funcionária desta Casa de Leis, que expôs os projetos oferecidos às crianças, 
jovens e seus pais, cuja sede está instalada no Bairro Fartura, bairro em que são 
desenvolvidas todas as atividades, para as quais incentivou todos os presentes nesta 
sessão, a visitar e conhecer. Finalizando, agradeceu a Sra. Eliete Caldas e demais 
Psicólogas que expuseram os projetos desenvolvidos através do CRAS – Centro de 

Referência em Assistência Social,  e os demais presentes daquele fórum. A VERª. DEISE 

APARECIDA CORRÊA DUQUE, também reportando-se à sujeira deixada após a “Feira de 
Quinta de Mês”, disse que muitos feirantes montam suas barracas e dormem ao relento 
para esperar o horário da feira, contudo, há os que dormem nas ruas, após a feira, inclusive 
famílias inteiras. Comentou que ela própria, viu muitas pessoas dormindo sob o toldo da 
Padaria São Luiz e próximo ao Mercado Municipal, o que leva a crer que referida feira tem 
atraído muitos pedintes, para os quais, requereu que o setor municipal competente tome 
maior cuidado, considerando tratar-se de seres humanos. Referindo-se à citada Casa de 
Recuperação, cujos assistidos saem e pedem dinheiro nas moradias vizinhas, a oradora 
acrescentou ter notado algumas crianças que estão vindo de outra cidade, batendo nas 
portas das casas para pedir dinheiro, assim como notou que há menores de doze anos,  
viajando sozinhos nos ônibus que fazem a linha intermunicipal.  Ato contínuo, disse que, 
mais uma vez,  reclamaria sobre a grande quantidade de cães que perambulam pelas ruas 
da cidade, situação que se arrasta desde as gestões anteriores, necessitando adoção de 
providências, destacando então, a importância de tomar medidas com relação à construção 
do Canil Municipal, porque eles estão atacando os pedestres nas ruas. Ainda comentou o 
crescente fluxo de veículos na cidade, em dias comuns e em todos os horários, não apenas 
nos horários de pico, contudo, destacou o trabalho bem feito desenvolvido pelo servidor 
municipal, Sr. Renato, responsável pelo trânsito local. Ressaltou a necessidade de tomar 
medidas, especialmente,  com relação aos carros estacionados em cima dos acessos aos 
cadeirantes,  além de outras para minimizar os problemas do trânsito, para o qual as ruas 
estão ficando estreitas, tal qual ocorre em Mogi das Cruzes. Por fim, retomando sobre os 
pedintes que andam pelas ruas desta cidade, a oradora relatou que abordou uma senhora 
com uma criança, questionando da sua situação, quando ela respondeu que apenas 
aguardava uma carona para Caraguatatuba, demonstrando a necessidade de se ter 
conhecimento sobre onde dormem e comem tais pessoas, e o que têm vindo fazer nesta 

cidade. O SR. PRESIDENTE disse que, no dia seguinte a esta sessão, estaria levando o 

caso ao responsável pela pasta pertinente. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS parabenizou os 
Nobres Pares que comentaram sobre a Casa de Recuperação, enfatizando que os fiscais 
da Prefeitura Municipal já deveriam ter visitado o local e exigido alvará de funcionamento. 
Também apoiou as manifestações acerca da necessidade de medidas com relação ao lixo e 
entulho depositado nas ruas da cidade. Em seguida, agradeceu o Sr. Presidente pela 
Solenidade Comemorativa ao Dia do Pracinha Salesopolense, registrando que está no seu 
sexto mandato e participou de todas as solenidades, podendo afirmar que,  a cada ano, as 



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 18ª Sessão Ordinária, realizada em 10 de Junho de 2013                                           FL. 10 
 

 
 

melhorias são evidentes. Ressaltou os discursos proferidos pelo Sr. Prefeito Municipal, 
Deputado Estadual Estevam Galvão de Oliveira, Coronel da Reserva da Polícia Militar – Sr. 
Orlando Rodrigues de Camargo Filho,  que emocionou todos os presentes, tal qual ocorreu 
quando usou da palavra o Nobre Ver. Francisco Marcelo – Presidente deste Legislativo. 
Disse que todo o ocorrido refletiu o trabalho das funcionárias deste Legislativo que, a cada 
ano,  procuram fazer melhor e sempre com disposição para trabalhar. Registrou ainda, que 
referidas funcionárias pesquisaram na internet e conseguiram encontrar o Livro - Histórias 
de um Pracinha da Segunda Guerra Mundial, da autora – Maria Isalete de Brito Leal a qual, 
convidada, esteve prestigiando e honrando o evento. Sugeriu que acrescente às moções já 
sugeridas, uma para o Exército Brasileiro que, todo ano, tem abrilhantado este evento, sem 
medir esforços,  portanto, merecendo o reconhecimento desta Casa de Leis. Parabenizou o 
Sr. Orlando Pagano (antigo comerciante e morador desta cidade) pela poesia que declamou 
na missa, que antecedeu a solenidade realizada na Praça da Matriz, emocionando a todos. 
Parabenizou ainda o funcionário “Jaiminho”, pelo trabalho realizado junto aos jovens que 
receberam seus Certificados de Reservista. Enalteceu novamente o discurso do Coronel da 
Reserva da Polícia Militar, Sr. Orlando Rodrigues de Camargo Filho, o qual registrou a 
importância de se valorizar,  primeiramente,  a Deus e, seguidamente, a família, sugerindo 
convidá-lo e aos demais, a retornarem todos os anos. Contudo, disse esperar que os 
demais Deputados da região prestigiem os eventos desta cidade.  Desculpou-se junto ao 
Nobre Colega Cristian, por não prestigiar o “Dia de Campo” organizado por ele, em parceria 
com a Prefeitura Municipal local, justificando que esteve em um aniversário de família, 
porém, declarou seu apoio a tudo que for bom para o município. Também parabenizou o 
“Dunga” que serviu o almoço aos convidados em seu restaurante e toda sua equipe de 
trabalho e, finalizando, parabenizou o Sr. Presidente da Câmara Municipal pelo comando de 

todo evento. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS registrou seus agradecimentos aos 
vinte Pracinhas Salesopolenses que, no período de guerra, representaram Salesópolis, 
deixando suas famílias e partindo para a luta em defesa deste País e da liberdade a todos. 
Agradeceu especialmente, ao Sr. Orlando Rodrigues de Camargo,  único Pracinha 
Salesopolense vivo, que não esteve no evento, por motivos de saúde, sendo contudo, 
reverenciado através dos seus filhos que o representaram. Também parabenizou todos os 
reservistas, lembrando que, a partir do dia anterior a esta sessão, quando prestaram o 
Compromisso à Bandeira, todos ficam à disposição do País,  esperando não precisem 
assumir tal papel. Em seguida, parabenizou todos os envolvidos na organização do evento, 
desde os funcionários da Administração Municipal até os assessores desta Casa de Leis, 
destacando as funcionárias Arlete e Elisabete, pela sensibilidade de procurar, pesquisar e 
localizar a autora do livro em homenagem aos Expedicionários, fato que muito abrilhantou o 
evento. Prosseguindo, parabenizou o Dr. Alberto – Assessor Jurídico deste Legislativo, cujo 
aniversário comemorou no dia anterior a esta sessão, registrando seu reconhecimento pelo 
trabalho que tem prestado nesta Casa de Leis. Reportando-se ao Encontro de Prefeitos e 
Vereadores, com a Presidente da Sabesp, Sra. Dilma Pena,  com objetivo de prestar contas 
dos investimentos realizados e futuros na Região do Alto Tietê,  no último dia seis de junho, 
onde esteve junto aos demais Nobres Pares e Prefeito Rafael, relatou que, na oportunidade,  
além dos investimentos em processo, foi citado um programa do Governo do Estado,  em 
parceria com a Sabesp, cujo título é “Se Liga na Rede”, visando proporcionar às famílias de 
baixa renda, realizar a ligação de esgoto interna a custo zero. Esclareceu que, para 
implementação deste progama, será necessária sua regulamentação, através de lei 
municipal e registrou que encaminhará o devido anteprojeto de lei para agilizar e viabilizar 
os benefícios do programa às famílias carentes. Ato contínuo, parabenizou a Secretaria 
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Municipal de Agronegócios, citando o Sr. Rodolfo, Secretário da pasta, e demais parcerios 
do município, pela realização do “Dia de Campo e Criação de Ovinocultura”, realizado no 
último sábado, no Centro de Pesquisa e Apoio ao Produtor Rural, em especial, ao Nobre 
Colega Cristian, pelo empenho na alavanca desta nova atividade para o 
município.Comentou que ele conseguiu trazer representantes da ASCOCA – Associação de 
Ovinos e Caprinos do Alto Tietê entre outros, bem como está orientando a busca de 
matrizes fora do Estado, de reprodutores de qualidade, para que os interessados contem 
com um rebanho competitivo no mercado de exposição ou produção de carne, motivo pelo 
qual o orador declarou seu apoio como Vereador e produtor. Quanto à citada falta de 
medicamento no Posto de Saúde local, informou que esteve com o Sr. Prefeito discutindo o 
assunto, tomando conhecimento de que o processo licitatório já foi realizado e a entrega 
está prevista para a próxima quinta-feira. Agradeceu todos os envolvidos na condução do 
Grupo Escoteiro Tangará, Chefes, Diretores, Escoteiros e Pais, que atuaram como 
voluntários na realização do Primeiro Acampamento dos Lobinho, realizado nos dias oito e 
nove de junho, no sítio Pingo D’Água, Bairro dos Pintos. Explicou que referido evento 
ocorreu em comemoração ao Dia do Meio Ambiente e foram tabalhados temas como a 
importância da reciclagem de materiais, preservação ambiental, disciplina e valores cívicos. 
Registrou ainda, que participaram apenas dezessete crianças, mas, o grupo atende, 
atualmente, sessenta crianças e jovens, todos os sábados,  na sua sede, localizada no 
Bairro Fartura. Informou que as crianças são atendidas, em meio período, aos quais 
oferecem café da manhã, mas, se conseguirem ajudar para oferecer almoço, pretendem 
desenvolver atividades durante todo o dia, conclamando todos a colaborarem para o melhor 
atendimento.  Agradeceu a Sra. Tereza Okamoto que disponibilizou o sítio para o citado 
evento, a Prefeitura Municipal, através do Sr. Antonildes do Setor de Obras, pelo apoio 
dispensado e, finalizando, enfatizou que, se todos colaborarem,  o objetivo de melhoria para 
o município será alcançado, tal qual o lema dos Lobinhos que é “fazer o melhor possível”. 

Não havendo mais oradores inscritos,  o SR. PRESIDENTE agradeceu a presença de todos 
os Vereadores na Solenidade do Dia do Pracinha Salesopolense, realizada no dia anterior a 
esta sessão, bem como aos funcionários desta Casa de Leis pela grande comemoração que 
vem sendo realizada,  há trinta e três anos, pela Câmara Municipal de Salesópolis. Finalizou 
agradecendo todos os presentes, autoridades, Pracinhas e jovens, declarando que esse 
evento foi muito gratificante e o mais bonito de todos que já participou, esperando que, no 
próximo ano, seja ainda melhor. 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 10 de Junho de 2013. 
 

PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  :    
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
17 de Junho de 2013.   
            
 


