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               ATA DA 24ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 26 de Agosto de 2013 - 1º Período da 16ª Legislatura. Aos 
vinte e seis dias do mês de Agosto do ano dois mil e treze, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Vigésima Quarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Salesópolis sob a presidência do Vereador Francisco Marcelo de Morais Corrêa e 
secretariada pelo Edil Edney Campos dos Santos – 1º Secretário.  Às dezenove horas,  
horário regimental, o Sr. 2º Secretário procedeu a verificação da presença,  constatando-se 
a ausência do Ver. Paulo Arouca Sobreira – 2º Secretário e presença dos 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. Cristian Luiz Candelária requereu a dispensa da leitura, requerimento 
este que, submetido ao Plenário, foi aprovado por unanimidade dos presentes, ou seja, dez 

votos, dada a ausência do Ver. Paulo Arouca Sobreira.  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:  135 – 
Prestar as seguintes informações acerca da aquisição de galões de água, conforme segue: 
1) o motivo da compra de galões de água, 2) para onde estão sendo destinados, 3) a 
empresa fornecedora, 4) a quantidade de galões adquiridos por mês, 5) de quantos litros 
são os galões adquiridos, 6) o valor unitário de cada galão, 7) se foi firmado algum contrato 
para o fornecimento destes galões, 8) desde quando estão sendo adquiridos, e 9) cópia das 
Notas Fiscais desde a primeira aquisição até esta data, do Ver. Cristian Luiz Candelária; 136 
– Encaminhar cópias dos seguintes documentos dos poços semi ou artesiano dos Bairros 
dos Pintos, Barro Amarelo, Mirandas, Pico Agudo, Nascente do Tietê e Nhá Luz:  1) recibos 
de pagamentos da prestação de serviços, referentes à perfuração dos poços das escolas 
rurais, 2) laudo técnico da análise da qualidade da água, no ano da perfuração, 3) histórico 
da profundidade dos poços, 4) nome da empresa contratada, 5) laudo técnico da análise da 
água, que coloca os poços como impróprios para consumo, 6) cópia do contrato de 
prestação de serviço, da empresa que atualmente vem abastecendo as escolas com 
caminhão pipa, que possuem poços impróprios para consumo das crianças, 7) cópia de 
recibo pago à SABESP para o fornecimento da água que estão sendo abastecidas as 
escolas, 8) cópia dos recibos de pagamento da compra dos galões de vinte litros de água, 
da Distribuidora Mogiana ou distribuidores locais, 9) comprovante do valor do galão de água 
unitário e quantidade de gasto mensal; 137 – Encaminhar cópia da retificação de dispensa 
de licitação, do Processo Administrativo Nº 1471/13, com fulcro no Artigo 24, Inciso IV da Lei 
866/93, para locação do imóvel de Amélia de Carvalho Torraga, conforme publicação no 
Diário Oficial, de 22 de agosto de 2013;  138 – Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, 
encaminhar cópia do contrato da empresa vencedora - Estre Ambiental S/A, do Aterro 
Sanitário, para disposição final de resíduos sólidos urbanos, oriundos da coleta domiciliar, 
conforme publicação no Diário Oficial de 22 de Agosto de 2013 – Pregão Presencial Nº 
07/13;  139 – Encaminhar cópia do Pregão Presencial Nº 24/2013, firmado com a Real 
Construtora e Serviços Ltda., em 26 de Junho de 2013, valor global de R$ 397.500,00, 
conforme publicação no Diário Oficial de 22 de Agosto de 2013; e 140/13 – Encaminhar 
cópia das Notas Fiscais referentes à aquisição de dois veículos a serem utilizados na 
Secretaria de Saúde, da empresa vencedora Lucy Serviços Ltda. – ME, conforme 
publicação no Diário Oficial de 22 de Agosto de 2013, Pregão Presencial Nº 09/13, todos do 
Ver. Benedito Lélis Renó – desp.: Aprovados, encaminhe-se;  INDICAÇÕES solicitando ao 
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Sr. Prefeito Municipal Nºs:  253 – Tomar providências visando reparos na Travessa 
Santana, Bairro Fartura; 254 – Determinar ao setor competente adotar providências visando 
a colocação de grades, ou outras medidas, para o fechamento do muro e também do 
barranco que separa a Rua da Caixa D’Água com a Rua 28 de Fevereiro;  255 – 
Providenciar a colocação de placa que identifique o nome da Rua Campos Sales, no seu 
cruzamento com a Rua Trinta e Um de Março, próximo ao Velório Municipal; 256 – 
Providenciar a poda da árvore existente na Rua Sebastião Soares Leite, defronte ao número 
30, Bairro Fartura, todos do Ver. Cristian Luiz Candelária; e  257/13 – Determinar ao setor 
competente, a construção de uma cobertura para proteger as pessoas que utilizam o tanque 
localizado na área externa da Escola Municipal Benedito Alves, Bairro dos Pintos, do Ver. 
Edney Campos dos Santos – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente;  COMUNICADO 
sobre a liberação de recurso financeiro: do Ministério da Saúde – no valor R$ 20.875,00 
para o Pagamento de Serviços de Atendimento Móvel às Urgências – SAMU 192 – 

competência Julho/2013 – desp.: Arquive-se, Plenário ciente.  Terminada a leitura, o SR. 

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

CANDELÁRIA iniciou justificando oralmente sua Indicação Nº 254, que vem atender os 
moradores daqueles arredores, os quais já presenciaram acidente por falta de proteção e 
solicitam medidas para evitar um mal maior. Com relação à Indicação Nº 256, disse que 
também solicitou os serviços, verbalmente, a um funcionário da Municipalidade e lembrou 
que solicitou o patrolamento da referida rua. Concluindo, disse que espera ser atendido, 

pois, em dias de chuva,  o perigo se agrava ainda mais. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS 
reportou-se ao Requerimento Nº 137, do Nobre Colega Benedito Lélis, enfatizando que é 
totalmente contrário aos aluguéis, pois, a Prefeitura Municipal não tem dinheiro para nada, 
nem para colocar remédio no Posto de Saúde, questionando então como pagará os 
aluguéis. Sugeriu utilizar outros espaços para evitar novos aluguéis, pois, já alugaram prédio 
para o Fundo Social de Solidariedade e o CAPS – Centro de Assistência Psicossocial, entre 
outros. Acrescentou que fiscalizará o uso dos prédios alugados, pois, embora reconheça 
que o CAPS atenderá os dependentes químicos e alcoólatras, entende que não precisaria 
alugar mais uma espaço para isso. Com relação aos poços artesianos, matéria do 
Requerimento Nº 136, do mesmo autor, disse que, em reunião, o Sr. Prefeito Municipal 
informou que desinfectará os poços artesianos, a fim de evitar gastos com a compra de 
água, providências que espera sejam adotadas com urgência. Por fim, disse que o custo 
para perfuração dos poços artesianos foi alto, portanto, deveriam ser utilizados para 

compensar o investimento, não podem comprar água. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ 
iniciou justificando oralmente seu Requerimento Nº 137, lembrando que, durante a 
campanha eleitoral, o então candidato a Prefeito Municipal, dizia que devolveria os imóveis 
alugados pelo seu antecessor e construiria prédios, contudo, não o fez e, se somasse os 
valores pagos, atualmente, em aluguéis, certamente, em um mês, seria possível construir 
um barracão pré-montado para abrigar várias secretarias municipais. Enfatizou a 
necessidade de saber administrar o dinheiro público, porque o Sr. Prefeito Municipal sempre 
alega falta de dinheiro, entretanto, acabou de contratar mais um funcionário para a 
Prefeitura Municipal, prejudicando assim todos os servidores e causando desordem na 
administração municipal.  Também disse que quer conhecer os contratos relativos aos 
Requerimentos Nºs 138 e 139 e, referindo-se a este último caso, disse que quer saber 
exatamente o que será contratado. Quanto ao Requerimento Nº 140, cumprimentou o Sr. 
Presidente deste Legislativo que, muitas vezes, atendendo pedido do Poder Executivo, é 
obrigado a ceder os veículos deste Legislativo, esperando que, com tal aquisição, isso não 
seja mais necessário. O orador falou que tem recebido informações de alguns munícipes,  
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que acompanham as compras da cidade, os quais têm constatado superfaturamento, 
portanto, ressaltou que acompanhará cada caso, como fez com a compra dos sucos para as 
escolas. E, sobre o caso dos sucos, finalizou dizendo que seu requerimento ainda não foi 
respondido, portanto,  pretende, nesta semana, junto a outros casos, como o dos poços 

artesianos, dar entrada no Ministério Público.  O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS 
justificou oralmente sua Indicação Nº 257, esclarecendo que é um pedido da comunidade 
para melhor atende-la quando da limpeza de utensílios, especialmente de grandes panelas,  
em dias de chuva. Passando a presidência ao vice-Presidente, Ver. Cristian Luiz Candelária, 

o VER. FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA disse que a função do Vereador é 
fiscalizar, saber onde está sendo aplicado o dinheiro público, como o caso das publicações 
em Diário Oficial, que é obrigatório por lei. Quanto à Indicação Nº 256, do Ver. Cristian Luiz 
Candelária, disse que também já cobrou a poda da árvore e patrolamento daquela mesma 
via pública. Com relação aos gastos com aluguel, disse que se o dinheiro fosse guardado, 
poderia ser utilizado para construção, e referiu-se ao Requerimento Nº 137 do Nobre Colega 
Benedito Lélis, dizendo que não comentaria sobre o aluguel, mas, a utilização do espaço 
pelo CAPS, e acrescentou que o serviço para tratamento de pessoas envolvidas com álcool 
e drogas é de grande importância para este município, que receberá recurso para pagar o 
aluguel, haja vista que até mesmo funcionário da Prefeitura Municipal foi internado, além de 
pais que estão desesperados e não sabem mais o que fazer para ajudar seus filhos 
envolvidos com drogas. Enfatizou, por fim,  a necessidade de alugar um espaço para 
transferir o Centro de Fisioterapia para o centro da cidade, porque o prédio atual está sem 
condições,  há anos, tanto que os prefeitos anteriores já prometeram a mudança, mas, nada 
foi feito até o momento, embora o local esteja indecente para acolher os pacientes. 

Retomando a presidência e não havendo mais oradores inscritos,  o SR. PRESIDENTE 

passou para a ORDEM DO DIA e solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura 

do Requerimento de Urgência Especial Nº 003/13. Terminada a leitura, foi o citado 
requerimento submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade dos presentes, ou 
seja, dez votos, dada a ausência do Ver. Paulo Arouca Sobreira – 2º Secretário.  Aprovada 

a Urgência Especial, o SR. PRESIDENTE solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a 
leitura dos Pareceres CJR Nº 015 e CFO Nº 030/13, ambos recomendando a aprovação do 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 002/13 (Dispõe sobre a Proposta Parcial do Orçamento da 
Câmara Municipal, para o exercício de 2014), de autoria da Mesa Diretora. Terminada a 
leitura, foi a referida matéria submetida à discussão e votação, sendo aprovada por 
unanimidade dos presentes, ou seja, dez votos, dada a ausência do Ver. Paulo Arouca 
Sobreira, sem preceder manifestação. Não havendo mais pauta a ser tratada na presente 

Ordem do Dia, o SR. PRESIDENTE, atendendo disposições da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, em seu Artigo 48, Inciso I, no tocante à participação popular na elaboração e 
discussão das propostas referentes ao Plano Plurianual e Diretrizes Orçamentárias do 
Município, convidou todos a participarem da reunião para discussão dos Projetos de Lei Nºs 
017/13 (Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Salesópolis para o período de 
2014 a 2017, e dá outras providências), e 019/13 (Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias 
do Município, para o exercício de 2014, e dá outras providências), ambos de autoria do 
Poder Executivo, que será realizada no próximo dia dois de Setembro, das dezessete às 
dezenove horas, no Plenário deste Legislativo.  Acrescentou que, para facilitar o acesso e 
consulta, ambos projetos serão postados no site oficial da Câmara Municipal, a partir do dia 
seguinte a esta sessão, contudo, lembrou que, desde a data do protocolo, estão à 
disposição de todos, na Secretaria deste Legislativo. Também informou que, apesar de 
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anunciada na sessão anterior, foi adiada a discussão e votação do Projeto de Lei Nº 017/13, 
prevista para esta sessão. Concluindo, enfatizou contar com a participação de todos os 
Nobres Vereadores, representantes de entidades e da população em geral nesta reunião. 

Ato contínuo, passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL e, conforme livro de inscrição, 

concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA 
reportou-se à reunião da UMOPRIPO – União dos Moradores e Proprietários do Bairro do 
Ribeirão do Pote e Barro Amarelo, ocorrida no último sábado, dizendo que foram discutidos 
vários temas, dentre eles, a implantação de CIRETRAN neste município para aumentar o 
recurso, bem como sobre saúde e estradas municipais. Enfatizou que ficou claro, naquela 
oportunidade, que os Secretários Municipais deveriam participar da reunião, ou seja, o 
responsável pela pasta da pauta a ser discutida, pois, para os Vereadores, é difícil informar 
o que o Prefeito Municipal pretende fazer. Lembrou que os Vereadores sugerem medidas, 
encaminham anteprojeto de lei, mas, quem executa é o Prefeito Municipal através do seu 
secretariado. Reportando-se à Secretaria de Esportes, disse que uma atleta do município 
tem dois times de handebol que treinam no CEREBF e participam de campeonato, contudo, 
não contam com apoio da Prefeitura Municipal. Disse que encaminhará documento 
questionando a destinação dos recursos da Secretaria de Esportes, haja vista que, além 
deste, há também o atleta Vitor que, conforme registrou, na semana passada, participou em 
Guararema, e foi classificado na competição de Tae-kondo, pela Academia Santos. 
Lembrou que os que praticam esporte o fazem porque os pais pagam, bem como pagam 
pela transporte do atleta quando da participação em competições. Disse que fala-se muito 
das alternativas para evitar que os jovens se envolvam com drogas e, embora todos saibam 
que o esporte é o caminho, falta a Prefeitura Municipal apoiar. Sugeriu ao Sr. José Cardoso 
– Secretario Municipal de Esportes, reunir-se com os Vereadores para expor o trabalho que 
vem desenvolvendo, porque o citado time de handebol não recebe qualquer apoio, custeia 
as bolas, uniformes e participações em campeonatos. Ainda naquela reunião, foi discutida a 
grande quantidade de cães soltos pela rua da cidade e lembrou que Salesópolis não pode 
construir o canil, mas, há Setor de Zoonose com funcionário recebendo salário para 
trabalhar, portanto, não pode esse funcionário responder aos munícipes que “está com o 
saco cheio e que isso não é problema dele”. O orador lamentou a resposta e disse que isso 
é caso de Polícia, porque os responsáveis pela Zoonose não podem ser omissos e não é o 
munícipe que deve buscar canil e veterinário para adotar os animais errantes. Acrescentou 
que os munícipes e Vereadores, muitas vezes, fazem serviço de competência do Poder 
Executivo, entretanto, os munícipes não podem “ficar a ver navio”, como tem ocorrido com 
muitas pessoas que procuram aquele setor e saem decepcionados. Registrou a festividade 
ocorrida na Escola Estadual Professora Rosa Maria de Souza, em comemoração ao 10º 
Aniversário do Programa Escola da Família, ressaltando que o programa é muito bom e 
agradecendo o convite enviado pela Diretoria Reginal de Ensino. Parabenizou o Professor 
de Karatê – Edson Francisco, envolvido no referido projeto, bem como no Projeto CAJU, 
coordenado pela funcionária deste Legislativo, além de ser proprietário de uma academia 
particular, portanto, uma pessoa responsável e espelho para toda comunidade, porque está 
preocupado com os adolescentes da cidade e, finalizando, disse que todos os elogios ainda 

são poucos para ele. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA disse que, na próxima 
semana, apresentará proposição para que o Poder Público, a cada quinze dias, realize um 
tipo de audiência pública, onde cada Secretário Municipal esclareça aos Vereadores e à 
população o trabalho que vêm desenvolvendo, evitando os comentários distorcidos. 
Enfatizou que os Vereadores, muitas vezes, realizam funções que não são de sua 
competência, como por exemplo, buscar recursos financeiros, para auxiliar a administração 
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deste município que é pequeno, entretanto, ressaltou que não adianta conseguir recurso se 
o projeto pertinente não for elaborado, pois, sem projeto, perde-se o recurso já conquistado. 
Ressaltou que,  se não há o que esconder, a Administração Municipal deve realizar reuniões 
mensais de esclarecimento e prestar contas à população, pois, muitos assuntos são 
tratados apenas internamente, contudo, ele defende um governo participativo, em que a 
população tem informações corretas. Prosseguindo, disse que procurou os Decretos 
Municipais Nºs 1810 e 1811, ambos de 1996, que podem servir como base para dar força à 
população autuada pela Polícia Ambiental. Esclareceu que, no primeiro, o Prefeito da 
época, cita “o aglomerado, com característica urbana, existente no Bairro dos Buenos, 
pertencente à sede do município de Salesópolis, denominar-se-á Bairro Totozinho Cardoso”  
deixando claro que, naquela oportunidade, já intencionava regular tais aglomerados. Em 
seguida, o mesmo Prefeito Municipal baixou o Decreto Nº 1811, onde registra que “os 
aglomerados com características urbanas: Jardim São Sebastião, Loteamento do Povo 
(PROLOP), Loteamento do José Flávio Gonçalves de Miranda entre outros, localizados no 
Bairro dos Mirandas, pertencente à sede do município de Salesópolis, denominar-se-ão 
Bairro do Fartura”. Acrescentou ainda que, no Artigo 2º deste mesmo Decreto, diz que, “em 
decorrência das disposições do artigo anterior, o Jardim São Sebastião, Loteamento do 
Povo e demais loteamentos poderiam pertencer ao Bairro do Fartura”. Acrescentou o orador 
que, pelo mesmo decreto, no seu entender, foi considerada a necessidade de regularizar a 
situação, portanto, estes podem ser alguns fundamentos para dar base à defesa dos 
munícipes autuados. Lembrou que ninguém construiu nesses bairros, seja do Fartura, 
Totozinho Cardoso ou Buenos,  para depois alguém dizer que construíram em áreas 
irregulares,  se já existia um Decreto do Chefe do Poder Executivo da época autorizando 
tais construções. Também disse que a Promotoria quer cumprir uma lei que, embora arcaica 
é uma lei, mas, por outro lado, os munícipes ficam na espera do que fazer, como e se vai 
resolver, embora a existência dos citados documentos que lhes garantia o direito à 
construção. O orador registrou ainda, a existência do Decreto Nº 6514, da Presidencia da 
República, cujo Artigo 21, diz que “prescreve, em cinco anos,  a ação da da Administração, 
objetivando apenas a prática da infração contra o meio ambiente”. Chamando a atenção 
para a palavra “prescreve”, o orador questionou por quê há pessoas cuja construção já 
existe há dez ou quinze anos, ou seja, passado o tempo de prescrição, estão sofrendo as 
autuações. Também lembrou que a Lei Nº 9.784/99, em seu Artigo 54, dispõe sobre “direito 
da Administração anular os atos administrativos de que decorrem os efeitos favoráveis pelo 
destinatário, decaem em cinco anos, salvo comprovado má fé”. Ato contínuo, questionou 
quem teve má fé ao construir sua própria casa, se a Constituição Federal garante o direito à 
moradia a todo cidadão. Disse que, embora ausente nos últimos dias, sob licença médica, 
 aproveitou para pesquisar, estudar e buscar alternativas, chegando também à Lei Nº 
1568/09, que trata sobre a Diretoria de Regularização Fundiária, concluindo que ela deve 
ser o eixo da união de toda comunidade e não apenas de um bairro ou vilarejo. Lembrou 
que o Presidente deste Legislativo e o 1º Secretário moram no Bairro Totozinho Cardoso, 
enquanto ele no Bairro dos Mirandas, ou seja, todos estão enfrentando o mesmo problema, 
daí a necessidade da Administração Municipal ter uma proposta geral e não por bairros ou 
por associações. Enfatizou entender que, através da Diretoria de Regularização Fundiária, 
deve-se criar um Conselho e,  cada bairro com problema, designar um representante para 
discutir o assunto e buscar medidas. Entretanto, enfatizou que cabe à Procuradoria do 
Município, cujos dois ocupantes do cargo,  são concursados e recebem salário também para 
isso, contestar a situação colocada pelo GAEMA, o qual informou que, segundo a gestão 
anterior, não são apenas quarenta, mas, sessenta loteamentos irregulares. O orador 
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lamentou que, ao questionar o Promotor do GAEMA sobre as autuações e a possibilidade 
do munícipe não pagar a multa que lhe for atribuída, ele (o Promotor) respondeu que as 
construções seriam demolidas e as famílias removidas. Diante desta resposta, o orador o 
questionou para onde seriam removidas as famílias, se toda cidade está inserida em Área 
de Proteção de Mananciais ou de Preservação Permanente, quando aquele Promotor 
respondeu que “não disse que removeria na própria cidade”. Com tal resposta, o orador 
disse que não dava para levar à sério tal situação, portanto, reiterou a necessidade de tratar 
o assunto de forma coletiva, mas, não saindo bairro a bairro formando associações, mas, 
designando um representante para se juntarem aos Procuradores do Município, que já 
deveriam ter tomado várias ações. Declarou entender que o Procurador do Município manda 
mais que o Prefeito Municipal que ocupa o cargo por apenas quatro anos. Também deixou 
clara a necessidade de buscar legislação municipal para solucionar o problema, ainda que 
seja responsabilizando, não o munícipe, mas,  o Prefeito Municipal que baixou o Decreto 
permitindo as construções. Falou que abre a discussão para que surjam novas discussões e 
com isso, a união entre Poderes Executivo e Legislativo para agirem, do contrário, não vê 
outra alternativa, a não ser a realização de reuniões ou congelando a situação para não 
prejudicar ninguém, porque meio ambiente é cuidar da vida do ser humano. Por fim, disse 
que colocará estas situações no papel e solicitará que dispensem maior atenção para o 
caso, conclamando aos Nobres Pares de maior experiência, que se unam a ele, pois, juntos 
poderão garantir uma situação melhor para toda população, já que ninguém vai embora 

desta cidade. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS declarou seu apoio à manifestação do orador 
que o antecedeu, especialmente, considerando que a Prefeitura Municipal tem dois 
Procuradores e um Advogado, portanto, já deveriam ter apresentado recurso em favor da 
população, que não tem condições de fazê-lo. Parabenizou o Sr. Presidente deste 
Legislativo pela postura adotada na reunião realizada, na semana passada, com o Sr. 
Prefeito Municipal, contudo, solicitou que reunião igual seja realizada quinzenalmente, para 
que os Vereadores tomem conhecimento dos assuntos. Acrescentou que a reunião foi 
importante para tomarem conhecimento acerca da Área de Saúde e a falta de 
medicamentos, bem como discutiram sobre a reabertura do Mercado e Rodoviária 
Municipal. Disse que esteve conversando com a Dra. Sandra e descobriram que o valor do 
aluguel do prédio anexo ao “Salão da Cabeleireira Carla”, na Avenida Professor Adhemar 
Bolina, é de quinhentos reais mensais e, comparando ao último contrato da Prefeitura 
Municipal,  de locação de prédio na mesma avenida,  acima de dois mil reais mensais, 
concluiram que é muita coisa, portanto, disse que é necessário encontrar um novo prédio 
para o Centro de Fisioterapia, com valor de aluguel baixo. Enfatizou que não é contrário ao 
aluguel, mas, entende que é necessário fazer pesquisa de mercado junto às imobiliárias da 
cidade, para evitar os alugueis abusivos, pagos com dinheiro do povo. Quanto aos cães 
soltos pelas ruas, disse que Centro Municipal de Zoonose conta com dois Veterinários e 
outros funcionários e, ao invés de fazer como outras Prefeituras da região, que estão 
realizando programas de castração, Salesópolis não faz nada. Disse que, se fossem 
dispensados aqueles Veterinários,  a Prefeitura poderia contratar uma clínica, com o valor 
dos seus salários, sugerindo então, cobrar para que esses realmente trabalhem, porque há 
cães atacando crianças e outros pedestres. Declarou que não é contra o Sr. Prefeito 
Municipal, o qual considera bom demais, contudo, acredita que ele está mal assessorado e, 
se fosse ele, já teria “mandado muito funcionário prá rua”. Lamentou a situação dos 
Vereadores que tanto falam na tribuna sobre a zoonose e nada acontece, reiterando a 
necessidade de tomarem providências, porque até ele já está no limite. Dirigiu-se ao Sr. 
Presidente e reiterou a necessidade de reuniões quinzenais, mas, enfatizou que deve ser 
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colocado em prática todo compromisso firmado, inclusive durante a campanha política. 
Disse que também tem exposto sobre as obras malfeitas nesta cidade, pois, deram um 
retoque e nada mais fizeram, deixando as calçadas com os mesmos problemas, como o 
caso da existente na Rua Santa Maria,  cujas árvores impedem a passagem de cadeiras de 
rodas. Por fim, reiterou a necessidade do Prefeito Rafael avaliar o trabalho dos seus 

Secretários Municipais e, se não tiverem servindo, sugeriu que os dispense. O VER.  

BENEDITO LÉLIS RENÓ também reportou-se à reunião realizada com o Sr. Prefeito 
Municipal, onde percebeu que ele nem lê os Requerimentos e Indicações encaminhados 
pelos Vereadores, os quais são respondidos por seus Secretários. Disse que ouviu coisas 
absurdas, como por exemplo, quando comentou sobre o CCI - Centro de Convivência do 
Idoso, e o Prefeito Rafael respondeu que o local servia apenas para a elite, o que 
considerou uma vergonha e sugeriu-lhe estudar mais o Estatuto do Idoso. Acrescentou que 
há poucos frequentadores naquele espaço,  por falta de estrutura, inclusive da funcionária 
que foi transferida e, muito embora tenha uma ótima estrutura, incluindo computadores, não 
está em funcionamento. Acrescentou que tal qual aquele espaço, nada está funcionando na 
cidade, propondo premiar quem lhe apontar algum setor que está funcionando. O orador 
disse que cobrou do Sr. Prefeito Municipal a prometida reabertura do Mercado Municipal,  
esperando que seja reaberto como mercado mesmo, conforme manifestaram os 
Vereadores,  e não espaço para brincadeira de crianças. Falou que, naquela mesma 
oportunidade, comentou sobre a sujeira em que se encontrava esta cidade no Dia dos Pais, 
quando foi visitada por mais de mil pessoas, e muitos lhe reclamaram as más condições e 
ainda disseram que a cidade já esteve melhor. Ressaltou que, após referida reunião, 
chegou à conclusão de que o Prefeito Rafael deve fazer um Curso de Administração 
Pública, pois, além de não resolver nada, não lê os documentos encaminhados pelos 
Vereadores, e ainda, reclama o envio deles, mas, por não ter ocupado o cargo de Vereador, 
também desconhece que as Indicações e Requerimentos, entre outras proposições, são as 
ferramentas que eles dispõem. Enfatizou que estará nas próximas reuniões que forem 
agendadas e não baixará a cabeça, aproveitará as oportunidades para dizer o que tem que 
ser dito, olho no olho. Ato contínuo, cumprimentou os festeiros da Festa de São Bom Jesus, 
da Roseira, onde estiveram vários Vereadores com seus familiares e que também foi 
prestigiada por muitas pessoas. Por fim, referindo-se à passagem do Aterrado, disse que o 
Sr. Prefeito Municipal informou que conseguiu mais um milhão e duzentos mil reais, para 
somar à verba já liberada pelo Deputado Estadual Dr. Gondim, contudo, ainda está 
buscando a liberação junto aos órgãos ambientais, esperando que isso não fique para o 

último ano do mandato. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS também declarou seu 
apoio à manifestação do Nobre Colega Claudinei porque o município vem passando por 
uma situação muito difícil no tocante às questões ambientais e as autuações do Ministério 
Público. Lembrou que, na última semana, Policiais Ambientais estiveram autuando os 
Bairros Fartura, José Cândido e Ribeirão do Pote, levando aflição e incerteza aos 
moradores desses bairros, inclusive,  da área central da cidade. Disse que, diariamente, os 
Vereadores são cobrados por ações que venham defender a população, juntamente com o 
Poder Executivo, portanto, devem buscar uma alternativa para resolver esta situação que já 
passou do limite, e deixou seu apoio para contribuir no que puder ser útil. Lembrou que, na 
última sessão,  apresentou uma Indicação sobre os problemas relativos ao sinal da 
Empresa VIVO e, nesta data, recebeu novas reclamações dos moradores do Bairro 
Nascente, os quais estão enfrentando dificuldades até mesmo para agendar exames 
médicos e fazer contatos com seus familiares, tudo devido à falta de comunicação. 
Finalizando, o orador dirigiu-se ao Sr. Presidente, solicitando que não deixe de cobrar uma 
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resposta da Empresa VIVO, mas também, e especialmente,  a efetiva regularização da 
questão, ressaltando que já lhe foi relatado um agravamento de saúde por falta de socorro, 
lamentando que o serviço estava ativo, mas, acerca de um mês, os usuários encontram 
dificuldade. Passando novamente a presidência ao vice-Presidente, Ver. Cristian Luiz 

Candelária, o VER. FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA também reportou-se à 
reunião realizada com o Sr. Prefeito Municipal, dizendo que ela deveria ter acontecido há 
tempos, diante da situação insustentável deste município, em que todos Vereadores são 
cobrados, diariamente. Como alvos das cobranças, citou a falta de limpeza da cidade, de 
operação tapa-buracos, pavimentação, reforma da Santa Casa, cujos recursos para tais 
obras já foram divulgados. Registrou que não sabe se o Prefeito Rafael ficou chateado, 
mas,  a maioria dos Veradores esteve naquela reunião e falou da situação do município, 
como da tabela da quadra do Bairro Totozinho Cardoso, reforma no Centro Esportivo do 
Distrito dos Remédios e da área central, entre outros. Disse que o Sr. Prefeito Municipal 
solicitou um prazo para tomar providências, contudo, esta reunão foi importante para os 
Vereadores ouvirem o que ele tinha a dizer e repassar à população que os questiona, e 
todos falarem a mesma coisa. O orador disse que, todo dia, é cobrado pelos moradores do 
bairro Totozinho Cardoso, onde reside, e que, inclusive, há pessoas que o questionam 
porque não consegue sequer tapar o buraco existente na frente da sua própria casa. 
Lamentou o fato e comentou que o Nobre Colega Mário enfrenta o mesmo problema, 
demonstrando que não são apenas estas, mas, todas as ruas do município. Enfatizou que, 
segundo o Sr. Prefeito Municipal, haverá um processo seletivo do Consórcio Três Rios, para 
contratação vários funcionários para serviços gerais, o que espera que realmente ocorra, 
pois, há necessidade de pessoas para limpar as ruas, escolas, Posto de Saúde, entre 
outros. Alertou que, não adianta admitir uma “menina bonitinha para limpar a rua e, depois 
de uma semana, transferí-la para o Gabinete ou Secretaria de Educação”. Quanto ao sinal 
de celular, em resposta ao orador que o antecedeu, disse que, nesta data, conseguiu falar 
com o funcionário responsável pelos sinais, da Empresa Vivo, o qual informou que está 
tomando as providências, contudo, não tinha conhecimento que o problema afetava também 
a zona rural, esclarecendo que a rede é de outro tipo, mas, a partir desta data, se 
empenharia também na solução do problema da zona rural. Informou que, até o final de 
semana, o representante da Empresa VIVO se comprometeu em lhe dar um retorno, a qual 
repassará a todos os Nobres Pares, bem como o telefone daquele representante. Com 
relação à EMTU disse que, nesta data, tentou contatar o responsável para lhe reclamar que 
ainda não aumentaram os horários. Enfatizou que cobrará o cumprimento do que se 
propuseram e, se não aumentar, sugeriu fazerem uma manifestação para cobrá-los. 
Lembrando da reunião realizada, nesta Casa de Leis, com representantes da Petrobrás, 
objetivando a manutenção da estrada que leva o nome da empresa, disse que, nesta data, o 
informaram que não dispõem de recursos para tal obra e que estão enfrentando 
dificuldades. Informou que solicitou o envio de uma carta expondo a impossibilidade, pois, 
lembrou que, na gestão do então Prefeito José Francisco Citrângulo, foi realizado um 
convênio, passando para a Prefeitura Municipal, a responsabilidade definitiva pela 
manutenção da Estrada da Petrobrás. Lembrou que tal convênio foi aprovado por esta Casa 
de Leis, ainda que com os votos contrários dos Vereadores Benedito Lélis e Sérgio dos 
Santos. Por fim, acrescentou o orador que lhe disseram que, para o próximo ano, tentarão 
viabilizar as melhorias na referida estrada. Retomando a presidência, 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. 
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       Sala Ver. Antonio Paulino de Miranda Júnior, em 26 de Agosto de 2013. 
 

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


