
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 
 

 

 
 
               ATA DA 35ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 18 de Novembro de 2013 - 1º Período da 16ª Legislatura. Aos 

dezoito dias do mês de Novembro do ano dois mil e treze, no edifício sede deste Poder 

Legislativo, realizou-se a Trigésima Quinta 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 ausência dos Vers. Deise Aparecida Corrêa 

Duque e Sérgio dos Santos, 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, nove votos, dadas as ausências da 

Verª. Deise e do Ver. Sérgio.  Ato contínuo, o Sr. Presidente submeteu a ata à discussão e 

votação, sendo a mesma também aprovada por nove votos, 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 154 

ADM do Poder Executivo, encaminhando o BALANCETE FINANCEIRO DA SANTA CASA 

DE MISERICÓRDIA FREDERICO OZANAN, referente ao mês de Agosto/2013 – desp.: À 

Comissão de Finanças e Orçamento; REQUERIMENTO  Nº  178/13 - Solicitando ao Sr. 

Prefeito Municipal, prestar informações e encaminhar os documentos que relaciona, 

referentes à obra de reforma no prédio da Creche Municipal: a empresa responsável pela 

realização da obra,  o valor total da obra, o prazo para conclusão, e planilha detalhada da 

reforma, do Ver. Mário Barbosa Pinto – desp.: Aprovado, encaminhe-se;  INDICAÇÕES 

solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  318 – Interceder junto à Empresa Bandeirante 

Energias do Brasil, objetivando a instalação de uma luminária na altura do Nº 345 da Rua 

Expedicionário Benedito da Fonseca, Bairro Totozinho Cardoso, do Ver. Edney Campos dos 

Santos e outros;  319 – Determinar ao Setor Municipal de Obras, agendar, com a maior 

urgência, a manutenção que se faz necessária na estrada do Bairro Padre José; 320 – 

Interceder junto ao DAEE, objetivando a liberação das madeiras estocadas em território 

municipal e desapropriado em benefício da Barragem de Ponte Nova, para sua utilização 

em reforma e construção das mais diversas pontes existentes nas estradas rurais desta 

cidade, ambas do Ver. Claudinei José de Oliveira e outros;  321 – Determinar ao Setor de 

Obras, realizar o patrolamento das Estradas da Pedra Branca e da Usina, do Ver. Cristian 

Luiz Candelária;  322 – Determinar ao setor competente, adotar as providências 

necessárias, objetivando a proibição de estacionamento de veículos e instalação de 

barracas, nos dias em que ocorrem a tradicional e centenária Feira de Quinta de Mês, no 

trecho da Rua Alferes José Luiz de Carvalho, entre o Bazar Mappo e a Biblioteca Municipal, 

do Ver. Mário Barbosa Pinto;  323 – Determinar ao setor municipal competente, estudar a 

possibilidade de colocar uma faixa de acostamento, em frente a Loja de Artesanato e 

Marcenaria do Júnior, localizada na Avenida Osaka Nº 615, dos Vers. Mário Barbosa Pinto 

e Benedito Lélis Renó; e 324/13 – Interceder junto ao DER – Departamento de Estradas e 

Rodagem, objetivando a realização das medidas que julgar necessárias ao escoamento das 

águas pluviais, na altura do Nº 758 da Rua Prefeito Antonio Rodrigues de Camargo ou, 

Rodovia Nilo Máximo, evitando novos alagamentos, acidentes e suas consequências com 

inevitáveis vítimas, do Ver. Claudinei José de Oliveira e outros – desp.: Encaminhe-se, 

Plenário ciente; COMUNICADO do Ministério da Educação, sobre a liberação de recurso no 
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valor de R$ 68.516,18, referente a Nona Quota do FNDE – competência Outubro/13;  

OFÍCIO Nº 001 da Procuradoria Regional do Trabalho, informando a realização do I 

Seminário Estadual de Direito Administrativo – O Trabalho na Administração Pública, a ser 

realizado no dia vinte e nove de novembro, das treze às dezenove horas, no Auditório da 

OAB de Mogi das Cruzes; CONVITE do Deputado Estadual André do Prado, para Sessão 

de Outorga de Título de Cidadão Mogiano que lhe será conferido pela Câmara Municipal de 

Mogi das Cruzes, no dia vinte e oito de novembro, às vinte horas, naquele Poder Legislativo 

– desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, o SR. PRESIDENTE concedeu a 

palavra aos Nobres Edis inscritos.  O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO justificou oralmente 

seu Requerimento Nº 178, esclarecendo que foi cobrado por alguns pais a acompanhar a 

obra da Creche Municipal, a fim de evitar ocorrências iguais à da obra passada, em que 

após início do período letivo, com as então obras não concluídas, o município teve que 

procurar outro prédio, causando inúmeros transtornos a todos. Quanto à sua Indicação Nº 

322, o orador esclareceu que os caminhões são estacionados no trecho citado da Rua 

Alferes José Luiz de Carvalho, impedindo o acesso aos pontos comerciais lá existentes, 

como a lotérica, loja de roupa, restaurante, açougue, clínica médica e, em breve, uma loja 

de produtos de cambuci. Acrescentou que, se um ladrão invadir um desses pontos 

comerciais, ninguém verá nada, porque estão escondidos atrás dos caminhões 

estacionados. Concluiu lembrando ainda que o município deve valorizar o comerciante local 

que gera emprego na cidade e paga seus impostos, enquanto os feirantes vêm apenas uma 

vez por mês no município, cabendo ao Município sugerir outras opções de estacionamento 

aos feirantes.  Em aparte, o Ver. Benedito Lélis Renó lembrou que, na última “Feira de 

Quinta de Mês”, a Rua XV de Novembro serviu de estacionamento, nos seus dois lados, 

apenas para carros de feirantes, e ainda colocaram cavaletes impedindo o trânsito na 

continuação desta via, obrigando o tráfego pela Rua José Cursino dos Santos, fator este 

que considerou desmotivador a quem quer visitar a cidade e a própria feira. Enfatizou a 

necessidade de contratar um especialista para elaborar um projeto de mobilidade urbana, 

pois, no último feriado, bastou um caminhão para causar um grande congestionamento na 

Avenida Professor Adhemar Bolina.  Reiterou a necessidade de rever a situação do trânsito, 

parabenizando o vereador pela iniciativa e pedindo aos demais Pares que também cobrem 

medidas de melhoria no trânsito. Retomando, o orador acrescentou que espera seja 

estudada tal melhoria junto à Secretaria de Desenvolvimento e Turismo e, muito embora o 

Sr. Renato desenvolva um bom trabalho, entende que ele deve receber apoio para melhor 

desenvolvê-lo. Reportando-se à sua Indicação Nº 323, esclareceu que os clientes param 

seus veículos na referida loja, mas, os carros que trafegam naquela via, em alta velocidade, 

acabam colidindo com aqueles e, devido à reincidência deste tipo de ocorrência, referido 

proprietário solicita medidas, como a sugerida faixa de estacionamento, a fim de coibir este 

tipo de acidente e dar maior segurança às pessoas que querem prestigiar aquele comércio, 

cujo proprietário paga seus impostos. Não havendo mais oradores inscritos, nem matéria 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 solicitou à Liderança do Sr. Prefeito Municipal nesta Casa 

de Leis, que leve ao conhecimento dele, dois importantes assuntos. Citou primeiramente, o 

fato que tomou conhecimento, sobre a intenção de descontar nas férias dos funcionários, 

pagamento realizado indevidamente pelo setor responsável pela Folha de Pagamento, 

entretanto, alertou que, conforme o Sindicato da categoria, tal medida é ilegal. Alertou ainda 
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para que o Sr. Prefeito Municipal tome muito cuidado com tais atitudes do Departamento de 

Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, pois considera que não está sendo bem 

orientado. Lembrou ainda a divulgação dos holerites de servidores municipais na internet, 

outra grande falha daquele mesmo setor, que gerará inúmeras ações judiciais e, aliada aos 

citados descontos em férias, acrescerá ainda mais as ações contra a Prefeitura Municipal. 

Enfatizou que, muito embora respeite a funcionária responsável por aquele setor, entende 

que será necessária a contratação de um responsável, com conhecimento da CLT – 

Consolidação das Leis do Trabalho, para evitar erros primários, que demonstra a grande 

incompetência da Administração deste Município. Reiterou que, se por erro da 

Administração Municipal, realmente forem reduzidas as férias dos servidores,  gerará ações 

trabalhistas, portanto, espera que os Vereadores da base do Prefeito, inclusive o Sr. 

Presidente deste Legislativo, na qualidade de representante de todos, alerte-o, evitando 

que esta Casa de Leis sirva de chacota na cidade. Acrescentou que a outra questão que 

precisa de orientação, refere-se ao crime ambiental cometido pela atual gestão, ao colocar 

“mata-mato” na Avenida Professor Adhemar Bolina. Lembrou que trata-se de veneno, 

portanto,  precisaria de autorização de um químico ou engenheiro agrônomo para utilizá-lo. 

Falou ainda que, para comprovar tal fato, basta ver o mato secando e amarelando no trecho 

entre a EMEI Professora Maria Aparecida Freire de Faria e a Praça do Peão. Comentou 

que, enquanto chacareiro, sabe que é proibido usar citado produto em sua propriedade e, 

ainda  assim, se for autorizado, deverá respeitar um recuo de trinta metros do leito do rio, o 

que não se cumpriu naquele trecho da avenida (que beira o Rio Paraitinga). O orador 

considerou dois erros básicos, alertando que, se denunciados à Polícia Florestal, a 

Prefeitura local será multada e ainda responderá processo judicial. Ressaltou que, desta 

forma, constata que esta gestão vem cometendo vários erros, sugerindo ao Prefeito Rafael 

que realmente assuma a presidência da AMAT, deixando o cargo para que o Vice-Prefeito 

Municipal – Sr. Vanderlon o assuma, pois, talvez,  administre melhor esta cidade. Informou 

que o resultado da última votação ocorrida nesta Casa de Leis foi publicado no Jornal do 

Povão, através da internet e, entre a meia noite e uma hora da manhã após a última sessão, 

somaram quase um mil acessos. Elogiou a iniciativa da Diretoria daquele jornal, enfatizando 

que tais acessos demonstram que os Vereadores estão falando o que o povo quer ouvir. 

Referindo-se à Rodoviária Municipal, transformada em uma loja de artesanato, disse que o 

Sr. Prefeito deveria, custando e ferindo a quem fosse,  reabri-la conforme prometeu,  

acreditando que a atual Administração, continuando como está, será pior que a do Prefeito 

Adilson (gestão 2009 a 2012). Quanto ao Mercado Municipal, o orador lembrou que o 

Prefeito Rafael também disse, durante sua campanha política, que o reabrira e não o fez,  

demonstrando que é sem palavra, sem conhecimento e incompetente. Acrescentou que ele 

precisa reagir, pois, ainda não se sabe o que ele apresentará no final deste primeiro ano de 

mandato, senão, lamentações de que herdou oito milhões de dívidas, contudo, também 

deve expor sobre o dinheiro em conta bancária para asfaltar vinte e cinco ruas, mas, até o 

momento, não o fez. O orador informou que há também recurso,  conquistado pela gestão 

anterior, para construir uma creche no Bairro Fartura,  assim como é o caso dos quatro 

milhões de reais liberados para a Santa Casa local. Questionou como será a prestação de 

contas do atual Prefeito, dizendo que já prevê mentiras e divulgação em jornal de que a 

produção de carvão foi liberada. Diante de tais fatos, falou que os Vereadores têm o 

privilégio de mostrar suas atuações, seja através de Indicações ou votações de projetos, 

demonstrando que se trata de uma Câmara Municipal honrosa,  que trabalha e luta, 
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enquanto a Administração Municipal deixa a desejar em todos os níveis, haja vista os 

secretários e bons funcionários que já saíram da Prefeitura. Por fim, sugeriu ao Sr. 

Presidente fazer uma prestação de contas desta Casa de Leis, através da imprensa local, a 

fim de expor à população o que os Vereadores vêm fazendo por Salesópolis. O VER. 

CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA iniciou parabenizando as quarenta e duas pessoas da 

Terceira Idade que representaram esta cidade no JORIS – Jogos Regionais do Idoso, que 

ocorreu em Barueri, trazendo medalhas para esta cidade, na Categoria Dança,  Jogo de 

Dama e outras e enfatizou que o êxito na conquista das medalhas se deu graças à 

integração de algumas secretarias municipais. Em seguida, registrou que, no último sábado, 

visitou a Rodoviária Municipal, concluindo que deve-se partir do princípio de que há coisas 

que funcionam e outras não, conforme a realidade atual e,  pelo que viu, a iniciativa foi um 

sucesso e teve grande movimento. Acrescentou que, algumas pessoas passarão os quatro 

anos desta gestão falando, e que referida mudança se deu porque sua antiga finalidade já 

não funcionava há vinte anos, quando as pessoas ficavam sentadas dentro da Rodoviária 

Municipal, esperando a hora da sua partida. Quanto à liberação de recursos financeiros 

para o município, lembrou que os Vereadores solicitam por meio de ofício, mas, para ser 

contemplado, o município deve apresentar projetos, considerando esta a parte mais difícil, e 

somente são aceitos se não houver inadimplência. Ressaltou que todos estão cientes 

acerca da situação dos recursos liberados à Santa Casa local e à pavimentação de ruas, 

entre outros, que necessitam enfrentar burocracias para conseguir a efetiva liberação. 

Enfatizou que trabalha na cidade vizinha de Biritiba Mirim e lá também constata obras 

públicas paralisadas por situações inadequadas, inadimplência de gestões anteriores, fato 

que ocorre no Brasil inteiro.  Declarou entender que a culpa é da atual Administração 

Municipal, pois, ao se candidatar o Sr. Prefeito Municipal se propôs a fazer o melhor 

possível, tal qual se propuseram os Vereadores, contudo, o trabalho é árduo e deve ser 

realizado dentro da lei, embora as “pedras que lhes são jogadas”. O VER. PAULO 

AROUCA SOBREIRA informou que ele e o Nobre Colega Mário,  já obtiveram do Deputado 

Estadual Dr. Gondim, um “sinal verde” acerca da liberação de um recurso financeiro para 

aquisição de equipamentos à Santa Casa local. Disse ainda que, na próxima semana, 

elaborarão e encaminharão o devido documento, ressaltando que será mais um benefício 

conquistado por aquele deputado. Explicou que, embora tenha recebido algumas 

mensagens via internet, todos devem saber que, para uma pessoa sair de um partido, sua 

única chance acontece quando um novo partido é implantado. Esclareceu que, durante os 

quatro anos em que esteve no PSDB, como Vereador nesta Casa de Leis, não conseguiu 

sequer uma emenda, entretanto, todas que conquistou vieram através do Deputado 

Estadual Dr. Gondim, embora não fosse do seu partido, registrando que, agora, integra o 

mesmo partido daquele Deputado Estadual, e com honra. Registrou esse recado àqueles 

que lhe enviaram e-mails anônimos, desconhecedores do assunto, para que “ajam como 

homens e responsáveis,  se identificando, pois, nesta Casa de Leis, não há moleques”. 

Passando a presidência ao Vice-Presidente, Ver. Cristian Luiz Candelária, o VER. 

FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA disse que os Vereadores são cobrados, 

diariamente, pela limpeza das ruas desta cidade, por operação tapa-buracos, asfalto e 

melhoria nas estradas rurais, os quais vem fazendo o que lhes compete, seja através de 

Indicações ou Requerimentos. Contudo, justificou que ele, muitas vezes, prefere levar o 

caso pessoalmente ao setor competente, e que entende que é necessário falar a verdade 

sobre a realidade do município e não apenas “jogar pedras”. Lembrou que já foi Vereador 
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na gestão em que o seu pai foi Prefeito Municipal (Prefeito Quico - 2001 a 2004) e, muitas 

vezes, ele foi cobrado, mas, naquela oportunidade, reconheceu que somente quem ocupa 

aquele cargo sabe o que dá ou não para fazer. Lamentou dizendo que há pessoas falsas 

neste município, muitas delas derrotadas nas eleições, que agora criticam os que  

conseguiram se eleger e tiveram sua oportunidade. Falou que não se preocupa com as 

críticas de seus adversários e, muito menos, com as enviadas através de e-mails anônimos, 

conforme comentado pelo orador que o antecedeu. Portanto, acrescentou que, se alguém 

tiver algo para lhe falar, que o faça pessoalmente, seja sobre um possível boletim de 

ocorrência ou das já comentadas guias falsas de exames médicos, sobre as quais, registrou 

que ainda não foi intimado a depor. Afirmou que não se acovarda, nem muda de calçada ao 

encontrar com tais pessoas, como elas fazem, pois, entende tratar-se de pessoas invejosas, 

que não tiveram capacidade e nem humildade para chegar onde eles (os Vereadores) 

chegaram. Reconheceu também que todos estão neste cargo apenas de passagem, não 

ficarão aqui a vida toda, mas, alertou que ninguém sabe o dia de amanhã. Acrescentou que 

todos os Vereadores foram eleitos pela população, todavia, reiterou que não precisam e ele 

mesmo não aceitará tais e-mails, e dará explicações apenas àqueles que lhe falar 

pessoalmente. Lembrou que a próxima eleição ainda está longe, faltam três anos, sugerindo 

então que todos imaginem, considerando a situação atual,  como será no último ano deste 

mandato. Registrou que, na última sessão, por um lapso, e ao contrário do que fez em todas 

as demais votações, não manifestou seu voto ao Projeto de Lei Nº 23/13 (Revoga a Lei Nº 

1239 de 26/06/1997 que concede auxílio financeiro a servidores públicos municipais e dá 

outras providências), de autoria do Poder Executivo, submetido à deliberação naquela 

oportunidade. Esclareceu que o Presidente não é obrigado a votar, mas, ele sempre o faz e, 

embora respeitando as opiniões contrárias, fazia questão de deixar claro que também 

votaria favorável ao Texto Substitutivo então aprovado, de autoria da Comissão de Finanças 

e Orçamento. Por fim, parabenizou todas as pessoas que partiram, nesta data, em romaria a 

Aparecida do Norte, uns a cavalo, outros a pé ou de bicicleta, somando mais de trezentas 

pessoas que chegarão àquele destino na próxima quarta-feira, quando pretende prestigiá-

los, recebendo-os, reconhecendo que a maioria foi pela fé, seja agradecendo ou solicitando 

bênçãos. Reassumindo a presidência e não havendo mais oradores inscritos, o SR. 

PRESIDENTE concedeu a palavra, como LÍDER DE BANCADA, ao VER. BENEDITO 

LÉLIS RENÓ – PT, que iniciou repudiando manifestações covardes (e-mails anônimos 

mencionados), considerando-as golpes políticos, com endereço certo. Disse que a 

população sabe quem são e o que querem, pois, esta Administração Municipal quer causar 

conflitos entre os Vereadores e, quanto mais estiverem brigando entre si, mais chamarão a 

atenção da população para esta Casa de Leis, desviando-a e fazendo-a esquecer o Sr. 

Prefeito Municipal. Ressaltou tratar-se de um golpe que todos já assistiram em outra 

oportunidade e que todos sabem do quanto o Prefeito Rafael é expert no assunto. Neste 

momento, o SR. PRESIDENTE advertiu o orador, solicitando-lhe usar a palavra com a 

finalidade que solicitou, sendo contestado pelo VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ – PT que 

prosseguiu dizendo que esta era a opinião da sua bancada, que se sentiu ofendida. 

Ressaltou que isso (os citados e-mails) não representa o que o Nobre Colega (Ver. Paulo 

Arouca) e o Sr. Presidente são, pois, a população sabe quem é quem e, por fim, considerou 

golpe do atual governo, prática já assistida por todos no passado. 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 18 de Novembro de 2013. 

 

PRESIDENTE : 

 

1º SECRETÁRIO  :    

 

2º SECRETÁRIO  : 

 

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

25 de Novembro de 2013.   

            
 


