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              ATA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 10 de Fevereiro de 2014 - 2º Período da 16ª Legislatura. Aos 

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

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

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

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

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

presença,  constatando-se a ausência do Ver. Benedito Lélis Renó, 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 última sessão. Neste 

momento, o Ver. Cristian Luiz Candelária requereu a dispensa da sua leitura, 

requerimento este que foi submetido ao plenário, foi aprovado por unanimidade dos 

presentes, ou seja, dez votos dada a ausência do Ver. Benedito Lélis Renó.  Aprovada a 

dispensa da leitura, foi então a ata submetida à discussão e votação, sendo a mesma 

também aprovada por dez votos, 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: OFÍCIO Nº 

034/14, do Poder Executivo, convidando os membros deste Legislativo, para recepção ao 

Presidente do DETRAN – Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo, Sr. Daniel 

Annemberg, no dia seguinte a esta sessão, às dezesseis horas, no Gabinete do Prefeito 

Municipal, momento em que será anunciado o início dos serviços da Seção de Trânsito 

neste município – desp.: Arquive-se, Plenário ciente; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. 

Prefeito Municipal, Nºs: 004 – Agendar uma reunião envolvendo os Poderes Executivo e 

Legislativo, Secretariados e Diretores Municipais, além de outros, a fim de juntos discutirem 

e adotarem medidas para a solução efetiva e definitiva de problemas que persistem e se 

arrastam, há anos, e que, embora já existam projetos, anteprojetos de lei e decretos,  

dispondo sobre suas soluções,  causam transtornos aos munícipes e muitas críticas à 

Administração Pública e Vereadores; 005 – Determinar ao setor competente, realizar um 

levantamento acerca das redes de tubo reaproveitadas na obra da Estrada da Usina e 

destinar os tubos novos adquiridos para esta obra, a outros locais cujas obras de melhoria 

necessitam deles, bem como enviar um relatório, acerca do acompanhamento por 

funcionário municipal, do cumprimento efetivo do projeto, citando seu nome, anotações 

diárias e possíveis advertências, entre outros dados, ambos de autoria do Ver. Claudinei 

José de Oliveira – desps: Aprovados, Encaminhe-se;   INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. 

Prefeito Municipal Nºs:  011 – Realizar o desassoreamento em toda extensão do córrego e 

do trecho entre o vilarejo denominado “Venerando” até o córrego próximo ao Supermercado 

Okamura, Bairro Fartura; 012 – Determinar, através de um Decreto Municipal, a afixação de 

relatório mensal, na entrada da Santa Casa e das Unidades Básicas de Saúde, constando 

os valores da dívida e dos gastos com aquisição de materiais, medicamentos, folha de 

pagamento de funcionários e médicos, entre outros, ambas de autoria do Ver. Claudinei 

José de Oliveira; e 010/14 – Solicitando à SABESP, estudar a possibilidade e a viabilidade 

técnica de mudança do “Booster Totozinho Cardoso”, localizado na esquina das Ruas 

Sebastião Nepomuceno da Silva e Expedicionário Benedito da Fonseca, do Ver. Edney 

Campos dos Santos e outros – desps: Encaminhe-se, lidas no Expediente; RELATÓRIO DE 

ATIVIDADES  do 1º Período da 16ª Legislatura – Exercício de 2014; COMUNICADOS sobre 

a liberação de recurso financeiro: do Ministério da Saúde: no valor de R$ 4.077,09 para 

Pagamento de Programa de Assistência Farmacêutica Básica – competência 12/2013; no 
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valor de R$ 108.445,95 para Pagamento de Teto Municipal da Média e Alta Complexidade 

ambulatorial e Hospitalar – competência 01/2014; no valor de R$ 34.294,00 para 

Pagamento de PAB FIXO – competência 01/2014; no valor de R$ 5.783,96 para Pagamento 

de Teto Municipal Rede Cegonha (RCE-RCEG) – competência 01/2014; da Câmara dos 

Deputados, referente ao Orçamento da União pagos/empenhados ao Município de 

Salesópolis: no valor de R$ 172.036,37 para o Fundo Municipal de Assistência Social – 

competência Jan a Dez/2013; no valor de R$ 2.134.628,41 para o Fundo Municipal de 

Saúde; no valor de R$ 1.431.252,76 para a Prefeitura Municipal; outro nos valores de R$ 

284.984,20 para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – Transporte Escolar 

e Infraestrutura para a Educação Básica; e de R$ 836.450,00 para Política Nacional de 

Desenvolvimento Urbano e Apoio à Sistemas de Manejo e Resíduos Sólidos – desps.: 

Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, o Sr. Presidente concedeu a palavra aos 

Nobres Edis inscritos.  O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA justificou oralmente seu 

Requerimento Nº 04,  enfatizando que a matéria em questão vem sendo tratada por todos 

os Vereadores, mas, para evitar novos documentos, sugeriu realizar uma reunião para tratar 

sobre os problemas relativos à funerária, aos cães soltos pelas ruas, bebidas em garrafas 

na via pública e som alto dos veículos, entre outros. Enfatizou ainda a situação dos 

“trailers”, tipo de comércio ambulante que, nesta cidade,  está fixo em alguns lugares, 

cabendo para isto e outros casos análogos, o cumprimento da legislação em vigor, evitando 

que o favorecimento a alguns prejudique a maioria. Comentou que cidades vizinhas estão 

adotando medidas para resolver seus problemas, enquanto Salesópolis sempre espera e 

não resolve os seus, demonstrando a necessidade de por ordem este município. Lembrou 

que os problemas são pontuais e, por perdurarem, as pessoas dizem que os Vereadores 

não fazem nada, enquanto outros “batem no peito” dizendo que não cumprem a lei, 

portanto, há que se fazer com que as leis sejam cumpridas. Também justificou oralmente 

sua Indicação Nº 11, ressaltando que muitos córregos já foram limpos, mas, há outros 

pendentes,  há dez anos. Por fim, justificou sua Indicação Nº 12, ressaltando a importância 

dos relatórios que ajudarão a divulgar também o número de consultas, pois, houve meses, 

em que atingiu quatro mil consultas e, apesar disto, tem ouvido Vereador falando que a 

Santa Casa está fechada. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS justificou sua Indicação 

Nº 10, ressantando que, atualmente, referido booster tem sido causa de acidente, seja 

porque tira a visão dos motoristas, seja porque os pedestres são obrigados a utilizar a rua 

devido sua localização na calçada. 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 001/14. Terminada a leitura, foi o citado 

requerimento submetido à votação, sendo aprovado por dez votos, dada a ausência do Ver. 

Benedito Lélis Renó. Aprovada a urgência especial, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 1º 

Secretário que procedesse a leitura dos Pareceres CJR Nº 18/13, COSPES Nº 01/14 e CFO 

Nº 01/14, todos recomendando a aprovação do PROJETO DE LEI Nº 021/13 (Dispõe sobre 

criação de empregos no Quadro de Pessoal da Estrutura Administrativa da Prefeitura da 

Estância Turística de Salesópolis), de autoria do Poder Executivo. Terminada a leitura, o Sr. 

Presidente colocou a matéria em discussão. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA 

esclareceu que este projeto vem adequar a estrutura pessoal e, especialmente, atender 

ordem judicial para melhor atender o Abrigo Provisório de Menores, portanto, conclamou a 

todos pelo voto favorável à matéria. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA acrescentou 

que a criação dos cargos de Assistente Social, Psicóloga e Cuidadora  também atende o 
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ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, que exige esta equipe técnica. Ninguém mais 

se manifestando, foi o referido Projeto de Lei Nº 021/13 submetido à votação, sendo 

aprovado por unanimidade dos presentes, ou seja, dez votos, dada a ausência do Ver. 

Benedito Lélis Renó. Não havendo mais 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. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA 

disse que os Poderes Executivo junto e Legislativo devem adotar uma medida junto à 

administração da Usina Parque, objetivando suspender a geração de energia sem utilidade, 

neste período de racionamento de água, para evitar que o fornecimento à população seja 

prejudicado. O SR. PRESIDENTE disse que tentará agendar a reunião, o mais breve 

possível e, prosseguindo com a ordem de inscrição, concedeu a palavra ao VER. MÁRIO 

BARBOSA PINTO que iniciou dizendo que, devido ao calor, muitas pessoas frequentam a 

cachoeira localizada na Estrada das Pitas, contudo, os carros estão ficando estacionados 

no acostamento e, em fila dupla, naquelas proximidades. Enfatizou os riscos ao trânsito, 

especialmente, os de grande porte, portanto,  concluiu enfatizando que elaborará ofício 

solicitando providências das autoridades competentes, pois, os  proprietários daqueles 

veículos foram multados pela Polícia Rodoviária e, mesmo assim, não tiraram seus carros 

do local. O SR. PRESIDENTE informou que também já contatou a Polícia Militar, quando lhe 

orientaram a enviar ofício à Polícia Rodoviária, solicitando-lhe vistoriar a situação in loco e, 

prosseguindo com a ordem de inscrição, concedeu a palavra ao VER. CRISTIAN LUIZ 

CANDELÁRIA que comentou a reunião que participou a convite do Vice-Prefeito Municipal 

– Sr. Vanderlon,  e do Nobre Colega Paulo Roberto, com o alto comando da Polícia Militar, 

em Mogi das Cruzes, onde também estiveram os Gerentes das Agências Bancárias de 

Salesópolis. Disse que, dentre outros assuntos, discutiram sobre a explosão das três 

agências bancárias. Registrou que o Comandante Geral, Major PM Marcos Paulo da Silva, 

que é desta cidade, se comprometeu a reforçar o policiamento com a ROCAN (Ronda 

Ostensiva com Apoio de Motocicletas) e Força Tática. Ressaltou esperar seja um reforço 

rotineiro para evitar novos delitos e infrações que tiram o sossego dos munícipes. Enfatizou 

que também foram cobradas providências dos estabelecimentos bancários, seja através de 

segurança noturna ou outros dispositivos que coíbam novas ocorrências, pois, pior do que 

os danos materiais, são os psicológicos. Reportando-se à liberação antecipada das 

crianças da Creche Municipal, por falta de colchões, comentou que o Secretário Municipal 

de Educação o informou que teve que realizar novo processo licitatório porque os colchões 

cotados no primeiro não eram de boa qualidade, contudo, informou que, no momento, vigora 

um acordo em que as mães estão levando os colchões de casa. Finalizando, disse que 

solicitará ao Sr. Prefeito e ao Secretário Municipal de Assistência Social, a disponibilização 

de outra Servente para substituir  a que trabalhava no Abrigo Provisório de Menores e foi 

transferida para outro setor. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS concordou com a 

manifestação do Nobre Colega Claudinei, esclarecendo que, no momento, não há risco de 

racionamento em Salesópolis, mas, se a utilização de água para geração de energia 

persistir, poderá causar o racionamento. Acrescentou que, mesmo com a previsão de chuva 

para os próximos dias, o reservatório de água não se recuperará de imediato, nem atingirá 

o nível de segurança, portanto, a reunião com a Fundação Usina Parque deve ser realizada 

com urgência, para evitar problemas no abastecimento de água. Comunicou que estão 

abertas, pelo site da Fundação Carlos Chagas, as inscrições para o Concurso de Aprendiz, 

da Sabesp – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a estudantes dos 
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primeiros e segundos anos do Ensino Médio, com idade entre quatorze e vinte um anos. 

Reportando-se aos problemas com a falta de sinal nos celulares da Empresa VIVO, solicitou 

ao Sr. Presidente oficiar aquela empresa, cobrando o restabelecimento imediato do sinal, 

que perdura há mais de vinte dias, com assinatura de todos os Vereadores. Por fim, sugeriu 

que, não sendo atendidos, os Vereadores devem levar o caso à ANATEL, haja vista os 

inúmeros transtornos que a população vem enfrentando por falta deste meio de 

comunicação. Não havendo mais oradores inscritos,  o SR. PRESIDENTE comunicou que já 

foi agendada reunião, nesta Casa de Leis, com representantes da Empresa VIVO do Poder 

Executivo, para o dia seguinte a esta sessão, às dez horas e trinta minutos, esperando 

contar com a presença de todos. E 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 10 de Fevereiro de 2014. 

 

PRESIDENTE : 

 

1º SECRETÁRIO  :    

 

2º SECRETÁRIO  : 

 

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

17 de Fevereiro de 2014.   

 

 


