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              ATA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 03 de Fevereiro de 2014 - 2º Período da 16ª Legislatura. Aos 

três dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e quatorze, no edifício sede deste Poder 

Legislativo, realizou-se a Primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis 

sob a presidência do Vereador Francisco Marcelo de Morais Corrêa e secretariada pelos 

Edis Edney Campos dos Santos – 1º Secretário e Paulo Arouca Sobreira – 2º Secretário.  

Às dezenove horas,  horário regimental, o Sr. 2º Secretário procedeu a verificação da 

presença,  constatando-se a presença unânime dos membros desta Casa.  Havendo 

número legal,  o Sr. Presidente declarou aberta a sessão e solicitou ao Sr. 1º Secretário 

que procedesse a leitura da ata da última Sessão Extraordinária, realizada no exercício de 

dois mil e treze. Neste momento, o Ver. Cristian Luiz Candelária requereu a dispensa da 

sua leitura, requerimento este que foi submetido ao plenário e aprovado por unanimidade, 

ou seja, onze votos.  Aprovada a dispensa da leitura, foi então a ata foi 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: MENSAGEM Nº 1193 – PROJETO DE LEI Nº 01/14 (Dispõe sobre o Regime de 

Adiantamento Numerário no âmbito do Executivo Municipal, e dá outras providências), de 

autoria do Poder Executivo – desp: Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 

Orçamento; OFÍCIO  Nº 535/13 GP, do Poder Executivo, encaminhando BALANCETE 

FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS e Empenhos relativos ao 

mês de Novembro/13, através de mídia digital – desp.: À Comissão de Finanças e 

Orçamento; OFÍCIOS Nºs 179 e 180/13 ADM, do Poder Executivo,  encaminhando os 

BALANCETES FINANCEIROS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA FREDERICO 

OZANAN, referente aos meses de Setembro e Outubro/13 – desp.: Às Comissão de 

Finanças e Orçamento e de Obras, Serviço Público, Educação e Saúde;  

REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 001 – Informar o real valor da 

dívida da Santa Casa local, no início do atual Governo, o valor já liquidado e a sua atual 

situação financeira; 002 – Relação de inscritos para o concurso do Consórcio Três Rios, 

assim como a relação dos já contratados, através do concurso ou não; 003 – Informar se a 

Administração está declarando em GFIP e recolhendo, em dia, o FGTS e Previdência Social 

de todos os funcionários municipais e, em caso negativo, justificar o motivo, todos de 

autoria do Ver. Sérgio dos Santos  – desps: Aprovados, Encaminhe-se;   INDICAÇÕES, 

solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  001 – Determinar ao setor competente a 

realização de obra visando corrigir o problema de drenagem na ponte de acesso ao Bairro 

Totozinho Cardoso, próximo ao Supermercado Okamura, na Rua Sebastião Nepomuceno 

da Silva, de autoria do Ver. Edney Campos dos Santos e outros; 002 – Determinar ao Setor 

de Obras a necessária e urgente limpeza das calçadas e leito das ruas do Bairro Bela Vista, 

de autoria do Ver. Edney Campos dos Santos; 003 – Determinar a realização de 

manutenção da ponte localizada na Rua Nossa Senhora D'Ajuda, loteamento do Chico Rita, 

Bairro Capela Nova, de autoria dos Vers. Edney Campos dos Santos e Cristian Luiz 

Candelária;  004 – Determinar a realização de obras de reparo e manutenção na Praça da 

Matriz,  bem como promoção de eventos nos finais de semana e feriados naquele local;  

005 - Determinar ao Setor de Obras a necessária e urgente limpeza das ruas centrais da 

cidade, retirando, inclusive, o mato da beira das guias e calçadas, ambos de autoria do Ver. 

Sérgio dos Santos; 006 – Determinar ao Setor de Obras o necessário e urgente reparo da 
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ponte  que dá acesso ao conhecido loteamento do “Zé Candido”, assim como cobrara da 

Petrobrás a construção de uma nova ponte no local, conforme prometido – de autoria dos 

Vers. Sérgio dos Santos e Mário Barbosa Pinto; 007 – Determinar ao Setor de Obras a 

construção de vestiário e banheiro, assim como a colocação de rede de proteção na pare 

superior e em toda lateral da Quadra Esportiva do Bairro Totozinho Cardoso, de autoria dos 

Vers. Sérgio dos Santos e Edney Campos dos Santos; 008 – Continuar realizando o 

Carnaval de Rua na área da cidade, como acontece há anos, de autoria do Ver. Sérgio dos 

Santos; e 009/14 – Viabilizar a distribuição de protetor solar  ao pessoal da limpeza de rua, 

contratados através do Consórcio Três Rios, de autoria do Ver. Benedito Lélis Renó – 

desps: Encaminhe-se, lidas no Expediente; BALANCETES FINANCEIROS DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, referentes aos meses de Novembro e Dezembro13 – 

desps.: À Comissão de Finanças e Orçamento;  PROCESSO TC 2919/026/10, do Tribunal 

de Contas do Estado de São Paulo, referente às contas municipais do exercício de 2010 – 

desp: De acordo com Art 213 do R.I., encaminhe-se cópia aos Nobres Vereadores e à 

Comissão de Finanças e Orçamento; OFÍCIO Nº 379/2013 da Caixa Econômica Federal, 

comunicando a liberação de recurso financeiro, no valor de R$ 68.737,50 para o Programa 

Turismo no Brasil, objetivando a Revitalização do Parque da Nascente do Tietê; OFICIO Nº 

92/2013 do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, comunicando a 

liberação da recurso financeiro ao Fundo Municipal de Assistência Social, destinados ao 

custeio das ações de serviços socioassistenciais de caráter continuado, para os seguintes 

Programas: R$ 3.791,70 para o IGD-PBF, R$ 577,59 para o IGD-SUAS e R$ 4.500,00 para 

o PBF; COMUNICADO Nº 306754/2013 sobre a liberação de recurso financeiro para 

Alimentação Escolar, sendo R$ 16.266,00 – Ensino Fundamental, R$ 4.956,00 – Ensino 

Médio, R$ 3.370,00 – Pré-Escola, R$ 250,00 – AEE, R$ 642,00 – EJA, R$ 1.260,00 – 

Creche e R$ 70.904,09 referente a 11ª Quota do FNDE – desps.: Arquive-se, Plenário 

ciente. Terminada a leitura, o Sr. Presidente concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos.  

O VER. SÉRGIO DOS SANTOS iniciou justificando oralmente seu Requerimento Nº 01, que 

reitera pedido do Nobre Colega Marcelo, até o momento, não respondido. Acrescentou que 

não aprovará qualquer solicitação de reajuste no valor do repasse feito à Santa Casa local, 

sem saber o real valor da dívida. Quanto ao Requerimento Nº 02, disse que esperará a 

resposta para dar satisfação àqueles que lhe questionam sobre os contratados através do 

Consórcio Três Rios. Esclareceu que apresentou o Requerimento Nº 03, atendendo os 

inúmeros funcionários que lhe reclamaram que o valor que lhes é devido referente ao Fundo 

de Garantia não está sendo depositado pela Prefeitura Municipal. Prosseguindo e referindo-

se às Indicações que apresentou, o orador iniciou justificando a de Nº 04, expondo os 

inúmeros problemas da praça, além da falta de eventos, e concluiu questionando onde está 

o Diretor Municipal de Cultura, ao qual sugeriu reativar a Banda São José, a fim de atrair a 

família salesopolense de volta para a praça. Quanto à Indicação Nº 05, acrescentou que 

constata apenas duas pessoas trabalhando nas ruas, muito embora, foram contratados 

diversos funcionários através do Consórcio Três Rios para realizar tal serviço. Falou que, 

atendendo reclamação dos moradores do Bairro Totozinho Cardoso, apresentou a 

Indicação Nº 07, esperando sejam atendidas as reivindicações. Registrou que a Petrobras 

realizaria a obra na ponte referida na Indicação Nº 06, mas, o Sr. Prefeito Municipal decidiu 

elaborar projeto em alvenaria, contudo,  nem uma nem outra foi feita.  Por fim, enfatizou que 

a Prefeitura Municipal deve reunir-se com a Petrobras e fechar um acordo para realizar 

aquela obra, seja de madeira ou de alvenaria, haja vista os riscos a que todos usuários 
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estão expostos. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ iniciou reportando-se ao Requerimento 

Nº 02, de autoria do Nobre Par que o antecedeu e fez críticas à Administração Municipal 

que, ao invés de usar o Consórcio Três Rios para resolver os problemas da cidade, tirou 

funcionárias de setores municipais para trabalharem nas ruas, enquanto os que fizeram a 

prova seletiva pelo referido consórcio,  escolheram serviço em total prejuízo da população. 

Comentou que tinha em mãos, um ofício do Promotor Público, solicitando apuração de 

irregularidades no Consórcio Três Rios, além de uma Ação Pública, impetrada pelo 

Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais, solicitando a suspensão das contratações, 

até a solução do processo. Ressaltou que as empreiteiras, antes contratadas para os 

mesmos serviços, realizavam a limpeza da cidade melhor que este consórcio irregular e 

politiqueiro. Reportando-se à intervenção feita à Santa Casa local, disse que, conhecendo o 

resultado de outras cidades com a mesma medida, já sabia que não funcionaria, haja vista 

que,  diante de tal decisão, ela foi fechada pelo Poder Executivo, haja vista que não se faz 

mais internação, não se realiza partos, não há berçário, nem médicos especialistas, 

transformando-a apenas em Posto de Atendimento. Lembrou que a Santa Casa local era 

referência na área de saúde e atendia, inclusive,  as cidades da região, mas, atualmente, 

até as mães salesopolenses dão a luz à seus filhos em outras cidades. Aproveitou para 

registrar elogios ao médico Dr. Gilberto Lozano, que atende parturientes de Salesópolis na 

Santa Casa de Mogi das Cruzes. Comentou que a Administração atual perde muito recurso, 

citando como exemplo a Emenda Parlamentar liberada pela Deputada Janete Pietá, para a 

ARES – Associação dos Recicladores de Salesópolis. Neste momento, o orador foi 

advertido pelo Sr. Presidente, para se ater apenas às matérias do Expediente. Acatando a 

advertência,  o orador reportou-se aos Balancetes da Santa Casa, reclamando o fato dos 

Vereadores terem que os analisar e exarar parecer, função esta que entende ser de 

competência do Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal, pois os Vereadores não 

têm vinculo nem conhecimento técnico para isto. Com relação ao Requerimento Nº 03, 

enfatizou tratar-se de crime, pois, entende que, se estão descontando do funcionário os 

valores do INSS e Fundo de Garantia, devem ser repassados. Por fim, reportou-se ao 

Projeto de Lei Nº 01, declarando considerá-lo vergonhoso, porque já existe lei municipal 

dispondo sobre o mesmo assunto, de autoria do então “Prefeito Nêgo”, embora restringindo 

a liberação de numerário, enquanto a atual proposta, abre concessão de recurso para 

inúmeros fins, favorecendo o aumento dos gastos, logo neste ano que é eleitoral. O VER. 

EDNEY CAMPOS DOS SANTOS justificou oralmente sua Indicação Nº 01, esclarecendo 

que há empoçamento de águas pluviais no local, prejudicando a estrutura da ponte, 

portanto, necessitando de medidas urgentes, assim como é o caso da ponte citada na 

Indicação Nº 03, em péssimas condições. Com relação à quadra do Bairro Totozinho 

Cardoso, matéria da Indicação Nº 07, lembrou que, há muito, expõe os problemas daquele 

único local de lazer da comunidade. Por fim, disse que, na sua Indicação Nº 02, cita apenas 

o Bairro Bela Vista, mas, todos os demais bairros da cidade também necessitam de limpeza. 

O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA reportou-se ao Projeto de Lei Nº 01, lembrando que 

a Lei Federal Nº 4320, em seu Artigo 68, dispõe sobre a legalidade do adiantamento de 

numerário como alternativa para realização de despesas nas questões que, pelo baixo 

valor,  dispensam o processo licitatório. Enfatizou que esta lei é destinada apenas a atender 

o Prefeito Municipal, Secretários e Diretores Municipais, os quais devem prestar contas das 

despesas que, por sua vez, são auditadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Por fim, 

esclareceu que esta é uma alternativa para ajudar a atender as questões prioritárias do 
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município, especialmente as de saúde, cujos problemas são enfrentados por todos os 

Estados, necessitando que o Governo Federal tome medidas para melhoria. Não havendo 

mais oradores inscritos, nem pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia, o Sr. 

Presidente passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL e, conforme livro de inscrição,  

concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. CRISTIAN LUIZ 

CANDELÁRIA iniciou dizendo que prosseguirá com o mesmo trabalho realizado no ano 

passado, contudo, para este ano, anexará às proposições, vídeos e fotos de cada caso, em 

mídia (dvd), favorecendo ao Sr. Prefeito Municipal averiguar os problemas sem ter que se 

deslocar até o local. Com relação à segurança pública, sugeriu a união de todos os 

Vereadores para dar meios para a Polícia Militar trabalhar, como, por exemplo, o efetivo 

funcionamento das câmeras de monitoramento. Agradeceu ao Sr. Prefeito Municipal e 

demais funcionários que, após verificar a situação em mídia,  fizeram o conserto do buraco 

em frente a Igreja do Bairro Fartura que, há muito, colocava em risco os pedestres. Disse 

que também produzirá um vídeo expondo os problemas causados, desde 2005, com as 

águas pluviais que descem as ruas do Bairro Fartura e após passar pela boca-de-lobo, 

invadem a propriedade do “Sr. Vando”, expondo todos seus familiares à sérios riscos. Por 

fim, leu um ofício que recebeu do Deputado Estadual Estevam Galvão de Oliveira – DEM, 

comunicando a aprovação de Emenda Parlamentar, no valor de cem mil reais, para a Área 

da Saúde, atendendo seu pedido. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA desejou 

sucesso a todos neste ano, que acredita será um dos mais difíceis, ressaltando a 

necessidade de planejamento para atender a população. Registrou o passamento do ex-

Vereador Paulo Miranda, no mês de janeiro, após acidente de trabalho, enfatizando as 

qualidades do Vereador, profissional, cidadão e pai de família, portanto, uma grande perda 

para este município. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ iniciou reportando-se ao Carnaval 

2014, momento em que o Sr. Presidente novamente o advertiu, lembrando-lhe que se 

tratava de matéria vencida no Expediente (Indicação Nº 08/14, de autoria do Ver. Sérgio) e, 

com isso, criou-se uma discussão entre ambos. O orador continuou reportando-se a um 

vídeo veiculado na internet, em que (o Prefeito Rafael) justifica motivos de segurança para a 

mudança de local do Carnaval (da área central da cidade para o “Franciscão”). Acrescentou 

que, com tal medida, as equipes de segurança serão deslocadas para aquele evento, 

contudo, a área central ficará descoberta e o comércio local prejudicado. Acrescentou 

ainda, que tal medida demonstra que, a cada ano, a situação piora, pois,  eventos como 

este,  atraem as famílias salesopolenses, mas, a mudança as obrigará a sairem de carro, 

apesar das câmeras de monitoramento ainda não estarem funcionando. Disse que pretende 

fazer um movimento popular para mostrar que os Administradores devem fazer a vontade 

do povo e não de particulares, ressaltando que a Estrada de Santa Branca é rota de fuga 

para o Vale do Paraíba e assim exporá todos os foliões à maiores riscos. Ressaltou a 

importância de levar as famílias para este evento e não atrair pessoas da periferia e repetir 

as ocorrências do ano passado,  em que crianças embriagadas tomaram os corredores de 

hospitais. Enfatizou que o Sr. Prefeito Municipal não precisa de oposição, pois, se quebra 

sozinho, já que faz apenas sua vontade e do seu grupo e, finalizando, disse que cabe aos 

Vereadores usarem a tribuna em defesa da população humilde que precisa de trabalho e 

não daqueles que querem empregos apadrinhados. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO 

lembrou que, no ano passado, apresentou a Indicação Nº 309/13, objetivando o fechamento 

de dois acessos para o muro de arrimo da Rua Cayubi Dias Nunes, Bairro Pão Duro e, 

muito embora o serviço seja de competência da Secretaria de Obras e Planejamento,  ele 
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recebeu resposta do Conselho Tutelar.  Lamentou o encaminhamento errôneo, esperando 

que o Sr. Prefeito olhe melhor as proposições que lhe são enviadas, a fim de encaminhá-las 

ao setor correto, possibilitando ao Vereador dar o devido retorno aos que lhe reivindicam o 

serviço. Comentou que,  no ano passado, foram cinquenta e um registros de diligências do 

Conselho Tutelar, sendo vinte e cinco crianças,  menores de doze anos,  encaminhadas à 

Casa de Recuperação, em São Paulo, por envolvimento com drogas. Enfatizou que é um 

número grande para esta cidade tão pequena, portanto, espera a efetivação do CAPS – 

Centro de Atenção Psicossocial, para acompanhar as famílias destes menores, aliando-se 

ao funcionamento das câmeras de monitoramento, para inibir o tráfico de entorpecentes, 

que está mudando de endereço e aliciando muitas crianças salesopolenses. Registrou que, 

recentemente, uma menina de doze anos foi abordada com cento e vinte cápsulas de 

cocaína, comprovando que a cidade está contaminada por drogas, o que confirma a 

necessidade de medidas para reduzir este índice.  Parabenizou o “Osvaldinho da 

Parabólica” pelas medalhas conquistadas e por levar o nome de Salesópolis para todo 

Brasil, através das competições, informando que leu matéria jornalística sobre sua vida, 

publicada no mês passado. O orador disse ainda que já conversou com o Secretário 

Municipal de Esportes, declarando sua pretensão em apoiar as atividades, a fim de atender 

crianças e jovens das escolas municipais e estaduais, cedendo-lhes medalhas e troféus, 

entre outras formas de apoio. Parabenizou a nova diretoria da Associação de Bairro do 

Totozinho Cardoso, eleita recentemente, comentando que já quetionaram os Vereadores 

acerca da solução dos problemas do bairro, entretanto, registrou que os Vereadores têm 

cobrado o Prefeito Rafael. Comentou que muitas pessoas lhe tem reclamado os problemas 

que perduram, como a falta de sinal dos celulares VIVO, na zona rural, onde os moradores 

já enfrentam outras dificuldades. Declarou seus sentimentos pelo passamento do ex-

Vereador Paulo Miranda, Dr. Valdemar Renda e “Sr. Dito Bino”, comentando tratarem-se de 

grandes homens salesopolenses.  Relatou os problemas que vêm ocorrendo entre as 

funerárias do município, inclusive discussão entre elas, culminando com o impedimento da 

entrada da outra que assumiu, constrangendo os familiares do falecido, num momento de 

perda e dor. Por fim, sugeriu ao Sr. Presidente conversar com o Sr. Prefeito Municipal para 

que a lei em vigor seja cumprida, colocando-se um funcionário da Municipalidade para 

administrar o prédio da funerária municipal, evitando novos e mais graves problemas. Não 

havendo mais oradores inscritos e nada mais havendo a tratar, o SR. 

PRESIDENTE agradeceu a presença de todos e, em nome de Deus,  declarou encerrada a 

sessão, da qual lavrou-se a presente ata. 

                   Sala Ver. Antonio Paulino de Miranda Júnior, em 03 de Fevereiro de 2014. 

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

em 10 de Fevereiro de 2014.   

 


