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              ATA DA 29ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 30 de Setembro de 2013 - 1º Período da 16ª Legislatura. Aos 
trinta dias do mês de Setembro do ano dois mil e treze, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Vigésima Nona Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Salesópolis sob a presidência do Vereador Francisco Marcelo de Morais Corrêa e 
secretariada pelos Edis Edney Campos dos Santos – 1º Secretário e Paulo Arouca Sobreira 
– 2º Secretário.  Às dezenove horas,  horário regimental, o Sr. 2º Secretário procedeu a 
verificação da presença,  constatando-se a presença unânime dos membros desta Casa.  

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

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

Cristian Luiz Candelária requereu a dispensa da leitura, requerimento este que, submetido 
ao Plenário, foi aprovado por unanimidade.  Ato contínuo, o Sr. Presidente submeteu a ata à 
discussão e votação, sendo a mesma também aprovada por unanimidade, 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: 
OFÍCIO Nº 092/13-ADM – da Prefeitura Municipal,  encaminhando o Balancete Financeiro 
da Santa Casa de Misericórdia Frederico Ozanan, referente ao mês de Janeiro/2013 – 
desp.: Às Comissões de Finanças e Orçamento e de Obras, Serviço Público, Educação e 
Saúde; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs  164 – Cópia do 
Processo Nº 2121/2010, referente à locação de uma área do CEREBF – Centro Esportivo e 
Recreativo Expedicionário Benedito da Fonseca à VIVO S/A, bem como a comprovação de 
que os recursos provenientes dessa locação estão sendo destinados à área de esporte e 
lazer deste município, do Ver. Cristian Luiz Candelária; e 165/13 – Informar quantos cargos 
de Merendeira existem no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal, enviar uma relação 
dos ocupantes desses cargos e em quais unidades prestam o serviço, bem como enviar 
outra relação constando os nomes dos funcionários que desenvolvem tal função mesmo 
sem a existência do cargo, do Ver. Sérgio dos Santos – desp.: Aprovados, encaminhe-se; 
INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  292 – Estudar e determinar a 
realização dos serviços necessários para utilização do Campo da Fibra, até que o Estado 
resolva em definitivo a situação;  293 – Determinar à Diretoria Municipal de Cultura, levantar 
sugestões junto à todas as Secretarias Municipais e elaborar um calendário para realização 
de atrativos diversos que movimentem a Praça da Matriz nos finais de semana, ambas do 
Ver. Claudinei José de Oliveira;  294 – Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do 
Brasil, objetivando a instalação de luminárias no Bairro Nascente do Tietê, conforme pontos 
indicados em mapa e relação que segue em anexo, do Ver. Edney Campos dos Santos e 
outros; e 295/13 – Adotar providências, visando a limpeza das margens do Rio Paraitinga, 
especialmente, a retirada do lixo acumulado nessas margens, do Ver. Cristian Luiz 
Candelária – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente;  MOÇÃO Nº 007/13  – DE 
CONGRATULAÇÕES a Excelentíssima Presidente da República Federativa do Brasil, Sra. 
Dilma Vana Rousself, por ter atendido as reivindicações da Deputada Federal Janete Rocha 
Pietá Nascimento, conseguindo para Salesópolis, equipamento a serem utilizados em obras 
de infraestrutura, do Ver. Benedito Lélis Renó – desp.: Aprovada, encaminhe-se;  CONVITE 
da Prefeitura de Mogi das Cruzes - para a Cerimônia do 2º Aniversário da Cure 192 – 
Central de Urgências, Remoções e Emergências e do CRESAMU – Consórcio Regional do 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência,  a realizar-se no próximo dia primeiro de 
outubro, às dez horas, na CURE 192 – desp.: Arquive-se, Plenário ciente.  Terminada a 

leitura, o Sr. Presidente concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos.  O VER. SÉRGIO 
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DOS SANTOS justificou oralmente seu Requerimento Nº 165, acrescentando que tais 
informações são necessárias para melhor analisar o projeto de lei que tramita neste 
Legislativo, criando novos cargos de Merendeira. Em seguida, declarou seu apoio à 
Indicação Nº 293 do Nobre Colega Claudinei, enfatizando que, há tempos, vem 
apresentando as mesmas reivindicações, inclusive, já conversou com a Diretora Municipal 
de Turismo, pois, considera que a praça está abandonada. Por fim, disse que embora venha 
falando e nada se resolva, acredita que agora, com o pedido daquele autor, o Sr. Prefeito 
Municipal atenda ao pedido,  em benefício dos jovens desta cidade que não têm outras 

opções. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA, reportando-se à sua Indicação Nº 293, 
esclareceu que a proposta é realizar um trabalho para todos e não apenas para os jovens, 
entendendo que a praça deve ser para a família. Reconheceu que haverá custo, porém,  
espera seja analisado para dar vida à Praça da Matriz. Lembrou que, no passado, havia 
apresentação de coral, dança e até de esporte, sendo necessária a elaboração de uma 
programação para que, no decorrer do ano, em períodos que não há festa, a Diretoria e 
Secretaria pertinente programem eventos. Lembrou que Salesópolis é uma estância 
turística, portanto, necessário que a praça central seja resgatada para garantir a cidadania e 
diversão para todos. Também justificou sua Indicação Nº 292, acerca do “eterno Campo da 
Fibra”, acrescentando que o município conta com um Procurador Jurídico concursado e  que 
esse deve defender o interesse do município. Enfatizou que, quando da construção da 
Barragem do Paraitinga, um dos itens do convênio firmado era a compensação sobre esta 
área de lazer, contudo, a Secretaria de Recursos Hídricos e DAEE enrolam. Lamentou 
ainda que, na gestão anterior, estava quase tudo pronto, com projeto para área de lazer e 
esporte, entretanto, alteraram o projeto e apresentaram um substitutivo, prejudicando a sua 
finalização, portanto, espera que o Prefeito Rafael atenda sua proposição e tome a área, 
retomando as atividades e, se o Estado entrar com representação, que os Procuradores 
Jurídicos da Municipalidade entrem em ação, o que deveriam ter feito há tempos. Concluiu 
enfatizando que o município está perdendo, entretanto, cabe a ele defender os direitos dos 
munícipes. Quanto aos maquinários, o orador informou que, através do PAC-II, o Governo 
Federal está liberando maquinários e equipamentos para cidade com menos de cinquenta 
mil habitantes, como já ocorreu para Santa Branca e Biritiba Miri, e espera que, em breve, 
este município também receba, portanto, louvou a iniciativa do Governo Federal em atender 
estas cidades pequenas, como Salesópolis que receberá sua parte no início do próximo 
ano, dizendo que tem o compromisso de passar as informações de forma correta à 
população. Referiu-se ao Ofício Nº 092/13-ADM, encaminhando o Balancete Financeiro da 
Santa Casa de Misericórdia Frederico Ozanan, referente ao mês de Janeiro/2013, sugerindo 
iniciar uma nova forma de exarar parecer e melhor avaliar a situação, juntamente com os 
Assessores Jurídico e Contábil. Ressaltou que esta Casa de Leis tem grande 
responsabilidade, entretanto, muitos Vereadores não têm o devido conhecimento técnico-
contábil para analisar tais balancetes, como ele próprio não o tem. Por fim, enfatizou a 
necessidade deste apoio técnico para sanar todos os problemas e, juntos,  conseguirem, no 
decorrer dos quatro anos deste mandato, tirar a Santa Casa do caos em que assumiram. O 

VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS justificou oralmente sua Indicação Nº 294, 
reconhecendo as dificuldades financeiras pelas quais passa o município, contudo, disse que 
os moradores do Bairro Nascente do Tietê, há muito, vêm reivindicando as luminárias ora 
solicitadas. Lembrou que, até o momento, não foram atendidos sequer com um ponto de 
iluminação e os moradores enfrentam total breu, muito embora todos saibam da sua 
importância para garantir a segurança de todos. Por fim, disse que fez o levantamento dos 
citados pontos para instalação, junto com profissionais da área de energia elétrica, 
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ressaltando que são locais de extrema importância e estão indicados em mapa e relação, 
esperando que os Nobres Pares busquem recursos junto aos Deputados,  para que referido 
bairro seja contemplado. 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  reportou-se à Festa do Peão, prevista para acontecer no final do 
mês de Outubro, dizendo que, tão logo assumiu este mandato, foi realizada a Festa de 
Carnaval, a maior deste município e, embora tenha defendido o evento,  porque os hotéis e 
pousadas já estavam preparados, o Prefeito Rafael tinha informado que não aconteceria o 
evento. Lembrou que tal medida causou grande prejuízo,  porque teve consequência na 
reserva dos hotéis, mas, posteriormente, houve mudança na decisão e foi realizado o 
Carnaval Solidário, que atraiu a periferia das pequenas cidades por ser gratuito, contudo, 
não foi positivo economicamente. Acrescentou que o fato de anunciar que o evento não 
aconteceria fez com que as famílias que haviam feito reservas nos hotéis, cancelassem o 
plano, mas, com o anúncio da mudança de planos, embora a população tenha participado e 
os grandes erros ocorridos, que espera sejam corrigidos para os próximos anos, na 
condição de membro da Comissão de Turismo e Comerciante local, entende que é 
necessária a realização de eventos. Ressaltou a necessidade de elaborar um calendário 
para que as pessoas já reservem as datas para vir a esta cidade. Declarou-se favorável à 
realização da Festa do Peão que, há muitos anos, esteve suspensa, levando a juventude 
local a outros municípios, contudo, as Secretarias Municipais de Cultura e de Turismo 
devem realizar todos os eventos de um calendário de estância turística, a fim de agradar o 
turista para que volte. Entretanto, sabendo que a Administração Municipal não administra 
bem o dinheiro público, fiscalizará e apresentará requerimentos, cobrando segurança e 
proibição de venda de bebida alcoólica a menores que lotam os corredores da Santa Casa 
local. Enfatizou a necessidade de realizar a festa,  preocupados com segurança, imagem e 
gastos públicos, porque o histórico destes meses  mostra que a atual gestão não tem dó do 
dinheiro público. Lembrou que já fez outras denúncias que comprovam o que diz, além de 
considerar que as promoções são voltadas apenas “aos amigos do rei”. Enfatizou que há 
funcionários antigos da Prefeitura Municipal, merecedores de promoção e reconhecimento, 
como motoristas que trabalham em ambulâncias e demais setores. Por fim, disse que não 
deixará o Sr. Prefeito Municipal fazer o quer, quando pretende punir seus adversários, sob a 
justificativa de que a Folha de Pagamento atingiu 52%, enquanto que, quando pretende 
arrumar uma vaga “aos amigos do rei”, envia projeto para esta Casa, criando cargo de 
Merendeira, mesmo sabendo que o índice legal está ultrapassado. Reiterou que é favorável 
à realização da Festa do Peão que trará alegria aos munícipes que vivem momentos difíceis 
com medo de demolição das suas casas e enfrentando um sistema ruim de saúde, além 
dos bairros ruins, mas, esta alegria deverá ser com responsabilidade. Por fim, enfatizou a 
necessidade de segurança, imagem e gastos, três itens fundamentais para a realização da 

festa. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS lembrou que encaminhou Indicação ao Sr. Prefeito 
Municipal, solicitando a retomada dos anúncios de falecimento de munícipes pela 
Administração Pública, quando bastava tocar a música no alto-falante para todos se 
atentarem ao anúncio. Lembrou que, tais anúncios, também eram realizados pela Igreja, 
mas, devido a um problema que envolveu um cidadão, o então Padre suspendeu o anúncio. 
Contudo, disse que, em viagem para uma reunião, em São Paulo, conversou sobre o 
assunto com o Padre Alexandre, na oportunidade, representando o Bispo Diocesano, e ele 
se propôs a interferir junto ao Bispo e Pároco local para que tal pedido fosse atendido. 
Comentou que muitas pessoas reclamam o fato de não tomarem conhecimento sobre 
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falecimentos nesta cidade, devido à suspensão do serviço. Enfatizou, por fim,  que toda 
cidade ajuda nas festas de comunidades da igreja, portanto, a igreja também deve ajudar a 

comunidade, reativando o serviço de nota de falecimento à população. O VER. CLAUDINEI 

JOSÉ DE OLIVEIRA lembrou que, no dia seguinte a esta sessão, o Estatuto do Idoso – Lei 
Nº 10.741, cujo projeto foi de autoria de Deputado Paulo Paim – RS,  e sancionado pelo 
Presidente da República, completaria dez anos, e que, durante duas semanas, nesta Casa 
de Leis, ocorreram importantes discussões acerca das reivindicações apresentadas pelo 
Grupo da Terceira Idade. Ressaltou que este é o momento para que esta Casa apresente 
as propostas de políticas públicas ao Chefe do Executivo e faça as adequações 
necessárias, atendendo aos anseios dos idosos deste município. Acrescentou que, segundo 
pesquisas, em 2030, vinte por cento da população terá mais de sessenta anos, portanto, o 
município deve se adiantar e também mostrar aos jovens a importância do idoso e o 
respeito que lhes deve ser dispensado. Em seguida, lembrou que, na próxima quinta-feira, 
será realizada a Audiência Pública sobre a Lei Específica, sob a liderança do Deputado 
André do Prado, que conta com os Deputados Dr. Gondim e Estevam Galvão, da Frente 
Parlamentar da Região do Alto Tietê. Ressaltou que a Lei Específica é antiga, tramita desde 
a construção do PROLOP (loteamento do Bairro Fartura que vem enfrentando problemas 
com as leis ambientais), portanto, necessitando de medidas urgentes para resolver os 
problemas causados por legislações arcaicas que impedem sua aplicação nos dias atuais, 
sendo necessária esta luta para rever tal situação. Esclareceu que é mais uma medida, 
entre tantas outras, como as reuniões realizadas, contudo, a mudança na Lei Específica é 
necessária, mas, enfrentará oposição de ambientalistas e Promotores Públicos. Comentou 
que esteve no gabinete do Prefeito de Mogi das Cruzes – Exmo. Sr. Marco Bertaiolli, 
quando ele contatou vários deputados, solicitando apoio para esta luta, que também está 
aderindo. Falou ainda que é importante esta adesão porque Mogi das Cruzes é uma cidade 
grande, cujo atual prefeito, além de estar em seu segundo mandato,  já foi Deputado 
Estadual e exerce liderança junto ao setor comercial do Estado, além da partidária. Declarou 
esperar que o Prefeito de Suzano também venha aderir a esta luta, não apenas em 
discurso, pois a união de todos trará bons resultados e benefícios a toda região do Alto 
Tietê. Reportou-se à reunião realizada nesta Casa de Leis, com a Secretária Municipal de 
Saúde e o representante da COPEL, quando discutiram vários assuntos, dentre os quais a 
aquisição de medicamentos, e receberam documentos comprovando que a Administração 
está realizando licitação e adquirindo medicamentos, entretanto, há empresas vencedoras 
de certame que não efetuam a entrega dos produtos. Prosseguindo, disse que lhes foram 
mostradas as advertências feitas às referidas empresas, para que a Administração 
Municipal possa tomar outras medidas. Esclareceu que, desta forma, comprovam que não 
há negligência do município quanto à falta de medicamento, mas, problemas devido à 
burocracia com os fornecedores vencedores da licitação. Disse que esta e outras situações 
pertinentes à Área de Saúde foram esclarecidas aos Vereadores, reiterando que há seis 
empresas que venceram os processos licitatórios que não entregam todos os itens e, 
embora a advertência e multa, atrasam a entrega pelos trâmites. Corroborou com o Nobre 
Colega que enfatizou a necessidade de um Calendário Turístico para este município, onde 
estarão agendados os eventos e datas específicas para um melhor planejamento da 
Administração Municipal e também para aquecimento do comércio local. Falou que, 
algumas cidades realizam Festa do Peão, com grandes shows, com valores altíssimos, mas, 
o que o povo desta região gosta mesmo é do verdadeiro rodeio e suas provas. Por fim, 
disse que, se os eventos realizados atraírem a comunidade local e vizinhança, com 
planejamento e calendário de eventos discutido e aprovado pela Câmara Municipal, trará 



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 29ª Sessão Ordinária, realizada em 30 de Setembro de 2013                                FL. 5 
 

 
 

ganhos ao povo local e região.  O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA iniciou registrando a 
presença do Subprefeito do Distrito dos Remédios – Sr. Paulo Monteiro e do Secretário 
Municipal de Assistência Social – Sr. Marco Marcelino e, em seguida, declarou seu apoio à 
manifestação do Nobre Colega Lélis, com relação às festas que garantem a efetividade ao 
comerciante pela atração de turistas, cujo calendário de eventos lhes favorecerá, ao menos, 
para pagar as suas contas, já que a cidade, não tem poder de geração financeira. Citou 
como exemplo a centenária “Feira de Quinta de mês” que atrai muita gente para a cidade, 
contudo, há tempos, faz parte do calendário da cidade, e o mesmo deve ocorrer com as 
demais festas e eventos, para facilitar à Prefeitura Municipal, a  solicitação de recursos 
necessários à sua realização, da Secretaria Estadual de Cultura e de Eventos, porém, 
adiantou que sua liberação depende de projetos. Enfatizou que, para resgatar a Festa do 
Peão, suspensa há anos, é necessário empenho e recursos financeiros, mas, também a 
vontade daqueles que querem melhorar, os quais, certamente, estão enfrentando 
dificuldades porque não se encontra parceiros como antes. Ressaltou que referida festa 
deve passar por crivo financeiro e processo licitatório, entre outras exigências legais, 
cabendo aos Vereadores fiscalizarem e cobrarem, evitando assim possíveis erros e desvios. 
Referindo-se à visita, realizada no último dia vinte e seis, à Coordenadoria Geral do GAEMA 
– Grupo de Atuação Especial do Meio Ambiente, agendada pelo Deputado Estadual Dr. 
Gondim, com a Dra. Lídia Helena Ferreira da Cunha Passos – Coordenadora e Sr. Luiz 
Fernando Rocha – Secretário Executivo do GAEMA, disse que, na oportunidade, discutiram 
sobre os pontos que afetam a população no tocante aos loteamentos irregulares. Enfatizou 
que todos estão se empenhando, mas, a maior luta deste município é evitar que as multas 
continuem sendo lavradas e, para tanto, comunicou que foram apresentadas várias 
propostas, inclusive um TAC – Termo de Ajuste de Conduta. Informou que referida 
coordenadora se comprometeu a conversar com o Procurador que está emitindo as multas, 
visando uma alternativa e solução. Ressaltou que essa e outras reuniões que os Vereadores 
têm participado visam buscar solução e evitar interferências às famílias desta cidade. 
Lembrou que, por diversas vezes, foram propostas algumas reuniões em que a presença de 
munícipes envolvidos fez grande diferença, portanto, quanto mais pessoas envolvidas se 
fazendo presentes, mais fortalece a batalha. Por fim, considerou importante a adesão e 
parceria dos munícipios do Alto Tietê, mencionados pelo Nobre Colega Claudinei, para 
minimizar as dificuldades de todos. Passando a presidência ao vice-Presidente, Ver. Cristian 

Luiz Candelária, o VER. FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA também reportou-
se à reunião realizada no último dia vinte e seis, dizendo que Dra. Lídia declarou-se 
admirada com o grande número de representantes desta cidade, pois, lá estavam oito 
Vereadores, Prefeito Municipal, Secretária Municipal de Meio Ambiente, Padre Alexandre e 
Deputado Estadual Dr. Gondim e seus assessores, fazendo com que a sala ficasse 
pequena, o que demonstra que todos estão unidos para regularizar a situação dos 
munícipes, no tocante às multas ambientais que têm recebido. Contudo, acrescentou que a 
Dra. Lídia nada prometeu, apenas se propôs a verificar o que poderá ser feito para amenizar 
o sofrimento dos salesopolenses e ficou de conversar com o Promotor responsável pela 
expedição das multas e demolições, portanto, espera que ela consiga sensibilizá-lo para 
ameniza a situação até a aprovação a Lei Específica. Dirigindo-se àqueles que têm recebido 
e estão recebendo a visita e autuação da Polícia Ambiental, o orador solicitou paciência 
para os resultados de tudo que estão tentando solucionar sobre “esta bomba que lhes caiu 
no colo”. Concluindo, o orador frisou que todos os Vereadores estão lutando e preocupados 
para solucionar os problemas decorrentes de uma lei antiga e que somente agora vem 
sendo utilizada e provocando tais infrações. Retomando a presidência e não havendo mais 
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oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE concedeu a palavra, como Líder de Bancada, ao 

VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ (PT) que iniciou agradecendo o Presidente deste Legislativo 
pela cessão do Plenário,  para realização de reunião do Partido dos Trabalhadores – PT, no 
dia anterior a esta sessão. Registrou que, na oportunidade, receberam o ex-Prefeito de 
Guarulhos e ex-Deputado Estadual, Professor Eloi Pietá, que expôs aos jovens 
salesopolenses ingressantes no partido sobre Formação Política. Informou ainda que, na 
oportunidade, juntamente com o Sr. Helder Wuo, entregou ao Sr. Eloi Pietá um documento 
para ser encaminhado aos Deputados da Bancada do PT, maior bancada da  Assembleia 
Legislativa,   expondo as dificuldades deste município, nos Bairros Bragança, Totozinho 
Cardoso, PROLOP, entre outros, que somente serão solucionados com a aprovação da Lei 

Específica, conclamando para que se unam nesta luta. Ato contínuo, o SR. 

PRESIDENTE reiterouo convite a todos os Vereadores e demais interessados a 
participarem, no próximo dia três de Outubro, às nove horas e trinta minutos da Audiência 
Pública da Lei Específica do Alto Tietê e Cabeceiras, na Assembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo. Informou que a Secretária Municipal de Meio Ambiente, Sra. Solange Wuo, 
solicita aos interessados que a procurem ou à funcionária daquela secretaria – Sra. Rita, 
 informando RG e CPF para conseguirem o acesso à Assembleia Legislativa, até próxima 
quarta-feira. Dirigindo-se aos Vereadores, solicitou declararem interesse para reserva de 
carros, lembrando que será mais uma batalha no intuito de regularizar a situação deste 
município. Nada mais havendo a tratar,  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 30 de Setembro de 2013. 
 

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


