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              ATA DA 33ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 10 de Novembro de 2014 - 2º Período da 16ª Legislatura. Aos 
dez dias do mês de Novembro do ano dois mil e quatorze, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Trigésima Terceira 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 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 sua leitura, requerimento este que foi 
submetido ao plenário, foi aprovado por unanimidade, ou seja, onze votos.  Aprovada a 
dispensa da leitura, foi então a ata 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 1210/14 do Poder 
Executivo, encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 021/14 (Dispõe sobre a criação de 
empregos no Quadro de Pessoal da Estrutura Administrativa da Prefeitura da Estância 
Turística de Salesópolis, e dá outras providências) – desp.: Aguarde-se os pareceres das 
comissões competentes; REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nº 100 – 
Responder os questionamentos e enviar cópia de documentos relativo ao patrolamento feito 
na estrada particular que dá acesso a vários imóveis, ao lado do prédio onde funcionou a 
Escola de Costura e Oficina Terapêutica, pois, segundo os moradores, o serviço foi feito 
com máquina nova da Prefeitura Municipal e por ordem do Vice-Prefeito Municipal; 101 – 
Responder questionamentos e enviar cópia de documentos acerca do horário de trabalho do 
Servidor Dr. Osmail de Cássia Siqueira Ribeiro que, segundo informações, presta serviços 
das 07 às 15 horas, sem horário de almoço para descanso; 102 – Responder 
questionamentos e enviar cópia de documentos acerca do incêndio ocorrido em imóvel 
público, localizado na Estrada do Bracaiá, todos do Ver. Benedito Lélis Renó; 103 – Informar 
se realmente o contrato relativo a obra do muro da Vila Henrique foi concluído, em caso 
positivo, esclarecer como ficará a questão relativa à iluminação e, caso negativo, o que falta 
para dar cabo ao contrato; 104 – Informar a quantas anda a obra da Nascente do Rio Tietê, 
ou seja, quando será concluída e o que falta para tal conclusão, bem como informe quando 
terminará o convênio entre o município e o Governo Federal; 105 – Informar o setor e o 
funcionário responsável pelo Centro Cultural Dita Parente, popularmente conhecido por 
“Mercadão Municipal”, e os procedimentos necessários aos interessados em comercializar 
seus produtos naquele espaço público; 106 – Prestar informações que reúne em nove itens, 
acerca da readmissão da ex-Diretora de Turismo e as ações da Diretoria Municipal de 
Turismo para o fortalecimento do turismo no município, todos do Ver. Claudinei José de 
Oliveira – desps: Aprovados, Encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito 
Municipal Nºs: 174 – Determinar ao Setor de Obras, a manutenção da ponte localizada na 
Estrada do Barro Amarelo, próximo a cachoeira do bairro do Barro Amarelo, do Ver. Edney 
Campos dos Santos; e 177/14 – Determinar ao setor municipal competente, realizar estudos 
e avaliação objetivando a colocação de rede de tubo, bocas-de-lobo e galerias de água na 
Rua José Dionízio, antes de iniciar a prevista obra de pavimentação, do Ver. Claudinei José 
de Oliveira – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente;  OFÍCIO Nº 061 - da Seção de 
Pessoal da Prefeitura Municipal, encaminhando a relação das rescisões e nomeações 
relativas ao mês de Outubro/2014 – desp.: Arquive-se, junto ao Balancete do mesmo mês, 
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Plenário ciente; OFÍCIO Nº 009/14 do Conselho Municipal de Saúde, comunicando que 
alterou o horário das reuniões ordinárias de, dezessete horas e trinta minutos, para as oito 
horas, mantendo-se o dia, ou seja, toda última quinta-feira de cada mês – desp.: À COSPES 
- Comissão de Obras, Serviço Público, Educação e Saúde; BALANCETE FINANCEIRO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, relativo ao mês de Outubro/2014 – desp.: À 
Comissão de Finanças e Orçamento; PARECER CFO Nº 039/14 referente ao Balancete 
Financeiro da Câmara Municipal de Salesópolis, relativo ao mês de Setembro/14 – desp.: 
Aguarde-se o Parecer Prévio do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para 
então emitir o parecer final e conclusivo. Terminada a leitura, o Sr. Presidente concedeu a 

palavra aos Nobres Edis inscritos.  O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA justificou 
oralmente seu Requerimento Nº 103, enfatizando tratar-se de uma das tantas obras que 
estão paralisadas desde a gestão anterior e, muito embora já tenha passado dois anos do 
atual governo, ainda não foram concluídas. Recordou que, antes de iniciar a referida obra, 
questionou a Sabesp sobre a necessidade de implantar rede de água naquele muro de 
arrimo, oportunidade em que obteve resposta negativa do então responsável, mas, 
posteriormente, a mesma empresa teve que quebrar o serviço para implantá-la e, ainda 
assim, até o momento, a obra não foi concluída.  Referindo-se ao seu Requerimento Nº 104, 
disse tratar-se de mais um caso de obra inacabada, além de ser um projeto complexo, que 
dificulta até mesmo a chegada dos ônibus de excursão e que, portanto, necessita de 
adequações. Enfatizou a necessidade deste município aprender a fazer as obras, concluí-
las e inaugurá-las com prazer, evitando sempre permanecer com obras inacabadas. Quanto 
ao Requerimento Nº 105, disse que o comércio está enfraquecido, cabendo ao turismo 
tomar iniciativa de conversar com os comerciantes, pois, algumas coisas precisam de 
recurso financeiro, porém outras, precisam apenas de atitude. Disse que, no início desta 
gestão, foi admitida uma pessoa para o cargo de Diretora de Turismo, a qual não respondeu 
os questionamentos desta Casa de Leis e, passado algum tempo, a pedido dela própria foi 
exonerada do cargo, contudo, o orador disse não entender por que a mesma pessoa foi 
readmitida pela Administração Municipal. Lamentou o fato, dizendo que ambos os lados 
estão errados, aquela que não fez nada e deixou o cargo e o que readmitiu quem não fez 
nada acontecer na cidade. Também lamentou que, nestes dois anos de mandato,  muito 
pouco aconteceu na área de turismo e, considerando que a madeira perde seu valor a cada 
dia, deveria ao menos ter melhor planejado o pretendido turismo religioso, mas também não 
foi, razão pela qual, mais uma vez, disse  não entender a recontratação de uma pessoa que 
nada acrescentou a este município. Enfatizou que sequer conseguiu que os ônibus de 
turismo parassem na área central da cidade, para os turistas visitarem o comércio central, e 
questionou ainda sobre a aplicação do recurso do voucher. Lembrou que o ex-Diretor de 
Cultura – Anderson Nepomuceno, presente nesta sessão, sempre participou dos eventos 
culturais desta cidade, seja Carnaval ou festa religiosa, enquanto que a Diretora de Turismo 
se fez ausente em todos eles. Concluiu dizendo que a recontratação, ao menos, deveria ser 
justificada com trabalho realizado, mas, sequer os documentos encaminhados por 
Vereadores foram respondidos, nem os questionamentos sobre produto turístico. O orador 
esclareceu que suas críticas não são pessoais, mas, relativas à economia local que pode 
ser aquecida pelo turismo, entretanto,  é necessário incentivar o comércio. Questionou ainda 
sobre a falta de calendário turístico e de divugação dos eventos da cidade no site oficial da 
Prefeitura Municipal, portanto, enfatizou que a pasta precisa de alguém que faça o turismo 
funcionar. Declarou esperar que o Chefe do Poder Executivo repense esta recontratação e 
comece a “andar para frente” e, por fim, disse que, muito embora entenda as dificuldades, 
espera solução e resultado. Não havendo mais oradores inscritos, nem pauta a ser tratada 
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na presente Ordem do Dia, o SR. PRESIDENTE comunicou que, em atendimento as 
disposições legais, está agendada,  para o próximo dia dezoito de novembro, às dez horas, 
nesta Casa de Leis, a Audiência Pública para discussão do Projeto de Lei Nº 16/14 (Estima 
a Receita e Fixa a Despesa do município para o exercício de 2015), de autoria do Poder 
Executivo. Ressaltou que toda a população está convidada a participar e informou que o 
arquivo do referido projeto está disponível na Secretaria Administrativa desta Câmara 
Municipal e no seu site oficial, para todos os interessados. Solicitou a todos que ajudem a 
divulgar a referida audiência, enfatizando que a participação popular é muito importante e 
necessária neste processo. E concluindo, também informou que, da sua parte, a Câmara 
Municipal já providenciou a divulgação através de faixa alusiva afixada na cidade e site 

oficial. Em seguida, passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL e, conforme livro de 

inscrição,  concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ 
disse que houve um impacto muito grande na cidade com relação à retirada de uma placa 
de trânsito (pelo Vice-Prefeito Municipal), motivo pelo qual solicitou ao Policial Militar 
envolvido no caso as fotos que registraram aquele momento, bem como cópia das multas 
de trânsito. Disse que pretende verificar se houve algum crime, pois, todo favorecimento na 
política é crime, haja vista que todos têm direitos iguais, portanto, espera contar com a 
experiência e apoio do Nobre Colega Cristian, Militar da Reserva, para orientá-lo e juntos 
fazerem um encaminhamento moral do caso. O orador disse que está participando de uma 
grande luta, com os demais Nobres Pares, inclusive, trazendo as autoridades policiais para 
esta Casa de Leis a fim de discutirem e resolverem os problemas, e eles foram resolvidos, 
devido à seriedade e coragem. Conclui ressaltando que esta Casa de Leis deve respeitar o 
Policial Militar que fez as multas, o qual foi chamado para realizar o serviço nesta cidade, 
mas, o Vice-Prefeito Municipal o afrontou e retirou sua autoridade. Cumprimentou o Sr. 
Presidente – Ver. Francisco Marcelo, aniversariante desta data, enfatizando que não lhe era 
muito simpático, mas, com a convivência, nestes últimos dois anos, firmou-se um lastro de 
amizade e companheirismo, com respeito mútuo, que o fez admirá-lo, e por fim, desejou-lhe 

vida longa. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA comentou que fez um documento 
solicitando atenção especial do Sr. Prefeito Municipal, para o Cemitério Municipal, devido a 
proximidade do Dia de Finados e, estando naquele no local, constatou o bom trabalho 
desenvolvido pela atual equipe de funcionários, especialmente, pela funcionária Edimara 
Miranda. Declarou ter notado uma grande mudança, registrando ter conhecimento da 
realização de uma pesquisa que vem desenvolvendo naquele próprio municipal, portanto, 
merecedora do reconhecimento desta Casa de Leis, com destaque à organização dos 
documentos. Reportando-se ao Campeonato Municipal de Futebol, disse tratar-se de um 
evento em que as próprias equipes ajudaram a planejar com apoio da Secretaria Municipal 
de Esportes. Declarou esperar sejam realizados outros eventos nas diversas secretarias 
municipais e parabenizou todos os atletas, sugerindo-lhes que se preparem para os 
próximos campeonatos e elaborem calendário anual para realizá-los. Prosseguindo, 
comentou que, na tarde desta sessão, esteve com outros Nobres Pares, em reunião com a 
equipe da Secretaria Municipal de Educação, discutindo sobre a transferência dos alunos da 
zona rural para a zona urbana. Lembrou que ele mesmo não esteve na Audiência Pública 
realizada para este mesmo fim, portanto, não conhecia a proposta e solicitou 
esclarecimentos, mas, tão logo se inteirou do assunto, lembrou a todos que, há muitos anos, 
se discute e se compara o ensino em área rural e urbana, considerando-se a sala 
multisseriada na rural. Enfatizou a necessidade de considerar, além da questão pedagógica, 
a convivência familiar, o afastamento do local onde se vive, a segurança e as questões 
financeiras e profissionais da família.  Falou que, somente expôs sua opinião, após avaliar a 
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proposta apresentada e considerar estes fatores, bem como a mudança da própria 
legislação da área de educação, como o ensino de quatro a seis anos e a obrigatoriedade 
de cada município contar com, ao menos, uma unidade escolar de período integral, a partir 
de 2016. Disse que, ao deparar-se com a proposta de três horários, questionou o fato e 
propôs considerarem e preocuparem-se com as crianças, com faixa etária entre dez e doze 
anos, saindo da escola por volta de dezenove horas e trinta minutos. Sugeriu ainda que a 
Secretaria Municipal de Educação e os Diretores Escolares analisem o fato acreditando que  
a proposta ainda não está fechada. Disse que, após discussão, ficou clara a possibilidade 
de manter os dois horários e ainda com redução de custos no transporte. Considerou a ideia 
interessante pedagogicamente, contudo, enfatizou a necessidade de avaliar conjuntamente 
os demais quesitos, portanto, sugeriu aos Diretores Escolares e Professores que pensem 
bem nas ações, evitando perderem a credibilidade da família e continuarem sendo 
respeitados, pois elas lhes confiam seus filhos e expõem suas opiniões no objetivo de evitar 
problemas futuros. Também sugeriu que, antes de qualquer decisão final, sejam trazidas 
sugestões aos Vereadores para depois as levarem aos pais nas reuniões. Esclareceu sua 
proposta, lembrando que os Veradores mais antigos, como ele,  já passaram por momentos 
difíceis, ao longo dos anos, como por exemplo, a luta pela municipalização do ensino, 
quando tiveram que tomar decisões que afetavam professores amigos. Depois, houve a 
discussão para implantação do Plano de Carreira do Magistério, o qual, até hoje, é motivo 
de discussão, mas, acredita ainda que as mudanças devem ser revistas com calma e evitar 
deliberá-lo com urgência. Disse que a reunião desta tarde foi muito produtiva, portanto, 
espera seja apresentado o novo plano, que deverá vigorar a partir do dia dois de fevereiro 
do próximo ano, mas, lembrou a necessidade de decidir com rapidez, devido ao 
envolvimento de processo licitatório, que é demorado, lembrando que o transporte é apenas 
um dos itens. Lembrou que a decisão não deve ser tomada somente pela Secretaria 
Municipal de Educação, mas, pelos demais setores da Municipalidade, porque envolve a 
situação das estradas rurais, que devem ser patroladas e mantidas antes do período de 
chuvas. Acrescentou ainda que lhe interessa  a segurança e o bem comum, porque entende 
que o ensino pedagógico é melhor na área central, somente pela inexistência de sala 
multisseriada. Reiterou que não tem nada definido, tanto que foi colocada em pauta também 
a utilização das duas unidades escolares do Distrito dos Remédios, acreditando ter ajudado 
na reavaliação de referida situação. Lembrou que, na Estrada de Santa Branca, há uma 
escola que já trabalha nos moldes previstos para 2016, entretanto, há falhas, mas também 
lembrou que a implantação em escola de período integral virá acrescida com recurso para 
transporte e merenda, daí a necessidade de ver quantos alunos realmente virão para a 
cidade, pois, somente com a demanda, saberá melhor como ficará a situação. Ressaltou a 
necessidade de encerrar a proposta de três horários escolares, que aumentará custos com 
merenda, entre outras desvantagens, e declarou esperar que a conclusão final venha 
atender o que for melhor para os alunos e que seus pais fiquem satisfeitos com as decisões 

que serão divididas com esta Casa de Leis. Não havendo mais oradores inscritos,  o SR. 

PRESIDENTE concedeu a palavra, como Líder de Bancada (PT) ao Ver. Benedito Lélis 

Renó  que cumprimentou todas as escolas, professores e alunos que participaram da 
Olimpíada de Matemática, ocorrida na última sexta-feira, dia sete de novembro, destacando 

a EMEF Mestra Henriqueta que foi a campeã do evento. 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. 
 
 



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 33ª Sessão Ordinária, realizada em 10 de Novembro de 2014                                         FL. 5 
 

 
 

       Sala Ver. Antonio Paulino de Miranda Júnior, em 10 de Novembro de 2014. 
 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  :    
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
17 de Novembro de 2014.   

 
 
 


