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                ATA DA 36ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 25 de Novembro de 2013 - 1º Período da 16ª Legislatura. Aos 

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

Legislativo, realizou-se a Trigésima Sexta 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, 

inclusive, o retorno do Edil Paulo Roberto de Faria que estava em licença.  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, ou seja, onze votos.  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: MENSAGENS  do Poder Executivo Nºs 1189 e 1190/13, encaminhando, 

respectivamente, os PROJETOS DE LEI Nºs 032/13 (Institui o Serviço de Inspeção 

Municipal – SIM, e dá outras providências) – desp.: Às Comissões de Justiça e Redação, de 

Obras. Serviço Público, Educação e Saúde, de Agricultura, Comércio, Indústria e Turismo e 

de Finanças e Orçamento;  e 033/13 (Autoriza o Município de Salesópolis a celebrar 

Convênio com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Segurança Pública, a 

gratificação por Desempenho de Atividade Delegada nos termos que especifica, a ser paga 

aos policiais militares do Estado que exercerem atividades do Programa de Combate ao 

Comércio Ambulante Ilegal e/ou Irregular, bem como no monitoramento por câmeras no 

Município de Salesópolis, e dá outras providências) – desp.: Aguarde-se os pareceres das 

comissões competentes; OFÍCIO Nº 481 GP do Poder Executivo, encaminhando os 

BALANCETES FINANCEIROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS, relativos 

aos meses de Março a Outubro/2013 – desp.: À Comissão de Finanças e Orçamento; 

REQUERIMENTOS Nºs: 179 – Solicitando a SABESP e Vigilância Sanitária Municipal 

posicionar esta Casa de Leis acerca das providências já adotadas com relação ao mau 

cheiro proveniente do Córrego Fartura, se provém do despejo incorreto de esgoto no 

referido córrego e o que têm feito para saná-lo, de autoria do Ver. Claudinei José de Oliveira 

e outros; e 180/13 – Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, justificar o motivo de ainda não ter 

atendida a Indicação Nº 094, através da qual foi sugerida a colocação de uma placa, em 

frente ao prédio da antiga Rodoviária Municipal e nas principais paradas de ônibus, 

divulgando os horários de ônibus da linha Salesópolis-Mogi das Cruzes, bem como dos 

ônibus da Empresa Litorânea, que passam por esta cidade, com destino a Caraguatatuba ou 

Santa Branca/Jacareí/São José dos Campos, dos Vers. Mário Barbosa Pinto e Paulo Arouca 

Sobreira – desps.: Aprovados, encaminhe-se;  INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito 

Municipal Nºs:  317 – Analisar e transformar em Projeto de Lei, o ANTEPROJETO DE LEI 

que anexa, dispondo sobre a concessão de passe escolar gratuito para os munícipes que 

estudam fora da sede deste município, em ensino técnico e superior, do Ver. Sérgio dos 

Santos; 325 – Viabilizar a limpeza das calçadas e leito da Rua Fernando Febeliano da Costa 

Filho, Bairro Totozinho Cardoso; 326 – Viabilizar a reforma da ponte que dá acesso às 
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propriedades dos Srs. Antonio de Campos, Nélson R. de Campos, Sabesp e outras, na 

altura do Km 4, da Estrada Rodrigues de Campos, Bairro dos Pintos, ambos de autoria do 

Ver. Edney  Campos dos Santos e outros; 327 – Providenciar a manutenção da Travessa 

Dois, da Rua Pedro Rodrigues de Camargo, ou a devida autorização para que os próprios 

moradores a executem, conforme já se propuseram, sob a orientação da Administração, de 

autoria do Ver. Claudinei José de Oliveira e outros – desp.: Encaminhe-se, Plenário ciente; 

BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS, referente ao mês 

de Outubro/2013 – desp.: À Comissão de Finanças e Orçamento;  COMUNICADO do 

Ministério da Educação, sobre a liberação de recurso financeiro para Alimentação Escolar 

no valor de R$ 3.370,00 para Pré-Escola, de R$ 250,00 para AEE, de R$ 4.956,00 para o 

Ensino Médio, de R$ 16.266,00 para ensino Fundamental, de R$ 1.260,00 para Creche, de 

R$ 642,00 para EJA, de R$ 13.301,52 e R$ 3.900,45 ambos relativos a Oitava Parcela do 

PNATE; TELEGRAMAS do Governador do Estado – Geraldo Alckmin, comunicando que 

aprovou convênio nos valores de R$ 30.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00 todos para 

aquisição de equipamentos;  e comunicando assinatura de despacho, publicado no Diário 

Oficial, autorizando ressarcimento parcelado de débito, decorrente de convênio sobre o 

Programa de Ação de Parceria Educacional Estado-Município – desps.: Arquive-se, Plenário 

ciente; OFÍCIO Nº 131/2013 do Sindicato dos Servidores na Administração Pública de 

Salesópolis e Região, encaminhando cópia de ofício protocolado na Prefeitura Municipal 

desta cidade, em que funcionários da Rede Municipal de Ensino pleiteiam a reconsideração 

de medida administrativa que afeta seus direitos trabalhistas e comprometem o período de 

gozo de férias regulares dos mesmos, no mês de janeiro de 2014 – Encaminhe-se ao Poder 

Executivo solicitando esclarecimentos;  CONVITES: do Comandante do Policiamento 

Metropolitano – para a Solenidade alusiva ao Décimo Quarto Aniversário da Unidade, a ser 

comemorado no dia vinte e sete de novembro, às dez horas, no Clube Espéria em  São 

Paulo; dos Jornais Mogi News e Diário do Alto Tietê – para a Cerimônia de premiação do 

Mogi News Top Of Mind 2013 e do Diário do Alto Tietê – Best Of Mind 2013, a realizar-se no 

dia vinte e sete de Novembro, às dezoito horas e trinta minutos, no Auditório do Cemforpe 

em Mogi das Cruzes – desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, o SR. 

PRESIDENTE concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos.  O VER. MÁRIO BARBOSA 

PINTO iniciou saudando todos os presentes e registrando a presença do Sr. Antonio Alves – 

Presidente do Sindicato dos Servidores na Administração Pública de Salesópolis e Região. 

Em seguida, justificou oralmente seu Requerimento Nº 180, esclarecendo que,  no final do 

ano, a procura pelos horários de ônibus com destino ao Litoral é muito grande, portanto, a 

colocação da placa de horários é uma medida simples que ajudará muitas pessoas. 

Declarou seu apoio à reivindicação dos Professores da Rede Municipal de Ensino, 

encaminhada através do OFÍCIO Nº 131 do Sindicato dos Servidores na Administração 

Pública de Salesópolis e Região, pois, entende que, se todos os anos eles tiveram suas 

férias completas, não há porque tirar-lhe este direito agora. Também apoiou o Projeto de Lei 

Nº 032/13, enfatizando que a matéria é de grande importância e beneficiará os produtores 

locais de leite, queijo, doces e linguiça entre outros que, atualmente, não podem 

comercializar seus produtos na cidade. Esclareceu que este projeto propõe uma parceria 

com o Estado, para que a inspeção seja feita pelo próprio município e o produto receba o 
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Selo que então autorizará a venda. Finalizando, também apoiou o Projeto de Lei Nº 033, 

explicando que várias cidades já firmaram o convênio com o Estado, dada a importância da 

Atividade Delegada diante da falta de efetivo policial, portanto, mais uma alternativa para 

beneficiar esta cidade. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS iniciou declarando também o seu 

apoio à reivindicação dos Professores, encaminhada pelo Sindicato dos Servidores 

Municipais. Em seguida, justificou oralmente sua Indicação Nº 317, dizendo que tem sido 

procurado por inúmeros estudantes, reivindicando o passe escolar gratuito,  como forma de 

incentivo aos salesopolenses que querem fazer cursos ainda não disponíveis nesta cidade. 

Lembrou que a Área de Educação dispõe de bastante verba, portanto, à exemplo de outras 

cidade, deve apoiar os interessados em estudar, concedendo-lhe o passe livre no 

transporte. Por fim, explicou que apresentou a proposta em forma de anteprojeto de lei, 

esperando que o Sr. Prefeito Municipal o atenda e o devolva em forma de Projeto de Lei 

para deliberação deste Legislativo, conclamando desde já o apoio dos Nobres Pares. O 

VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ reportando-se também ao Ofício Nº 131 do Sindicato, disse 

que a atual gestão, antes mesmo de tomar posse, fez terrorismo aos servidores municipais, 

deixando-os passarem as festas de final de ano em estado de choque. Acrescentou que, tão 

logo assumiram, perseguiram os servidores que não os apoiaram, alegando desvio de 

função e fazendo-os voltar aos cargos de origem, entretanto, os amigos do Sr. Prefeito 

Municipal e do seu grupo, permaneceram nas mesmas funções. Comentou que, ainda 

insatisfeito, após a campanha salarial em que os Vereadores e Sindicato conseguiram o 

reajuste de seis pontos percentuais e também o reajuste no valor da cesta-básica, por 

vingança, o Sr. Prefeito disponibilizou os holerites dos funcionários na internet. Neste 

momento, o orador foi advertido pelo Sr. Presidente, para que se restringisse às matérias 

do Expediente, conforme disposições regimentais e, após discussão entre ambos, o Orador 

retomou a palavra. Disse que, após todas as citadas perseguições, o Sr. Prefeito Municipal, 

encaminhou a esta Casa de Leis a revogação do auxílio universitário, depois a revogação 

dos vinte por cento concedidos por trabalho além das funções (Projeto de Lei Nº 30/13 - 

deliberado nesta sessão) e, através deste ofício do Sindicato, demonstra que foram buscar 

os erros de gestões anteriores para, mais uma vez, sacrificar os servidores, descontando 

dias em suas férias. Considerou absurdas tais medidas, enfatizando nunca ter visto um 

governo tão perseguidor como o atual, contudo, declarou saber que, tão logo referido ofício 

foi protocolado na Prefeitura Municipal Municipal, o Setor de Recursos Humanos recebeu 

ordem para não efetivar o desconto. Declarou esperar que tal informação proceda, pois, 

reflete a luta do Sindicato e deste Poder Legislativo em favor dos servidores. Por fim, 

parabenizou toda diretoria do Sindicato pela luta realizada durante este ano, enfatizando 

que ainda devem fazer com que o Poder Executivo Municipal evite continuar prejudicando os 

servidores municipais por vingança, procure administrar o município e retomar as obras 

públicas paralisadas. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS iniciou justificando oralmente 

sua Indicação Nº 325, lembrando que também já solicitou uma operação tapa-buracos para 

a mesma rua, mas, enquanto ela não é contemplada com tal obra, espera seja realizada a 

limpeza solicitada. Ressaltou que, em alguns trechos, a situação é tão ruim que está 

dificultando o escoamento de água pluvial e a circulação de veículos. Também justificou 

oralmente sua Indicação Nº 326, esclarecendo que a ponte em questão dá acesso à várias 
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propriedades e sua reforma já foi solicitada em 2010, através da Associação daquele bairro, 

mas, não sendo atendidos até o momento, vieram até ele reiterar o pedido. Finalizando, 

enfatizou que muitos produtores dependem da referida ponte em boas condições para 

escoamento de eucalipto, além de ela ser utilizada diariamente para o transporte escolar. 

Não havendo mais oradores inscritos,  o SR. PRESIDENTE passou para a ORDEM DO 

DIA e, conforme pauta publicada, solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura do 

Parecer CJR Nº 024, recomendando a aprovação do PROJETO DE LEI Nº 030/13 (Revoga 

integralmente a Lei Nº 1610 de 22 de junho de 2010 que institui gratificação aos servidores 

municipais pela execução ou colaboração em atribuições de trabalhos técnicos, científicos 

ou de relevante utilidade para o serviço público, além das atribuições normais, no âmbito do 

Poder Executivo Municipal, e dá outras providências), de autoria do Poder Executivo. Em 

seguida, o Sr. 1º Secretário procedeu a leitura do Parecer CFO Nº 048, registrando que 

nada impede a tramitação regular da matéria nesta Casa de Leis, assinado pelo Presidente 

– Ver. Paulo Arouca Sobreira e Membro – Ver. Edney Campos dos Santos, pois, o  Ver. 

Benedito Lélis Renó – Secretário da Comissão de Finanças e Orçamento, apresentou Voto 

Separado, registrando que, muito embora a proposta atenda as questões de ordem 

financeira e orçamentária, representa pouquíssima economia de despesa, razão do seu 

manifesto voto contrário.  Terminada a leitura dos pareceres, o SR. PRESIDENTE colocou a 

matéria em discussão. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ considerou este projeto um 

descaso total, pois, a própria lei já diz que os servidores são colaboradores, técnicos e 

outros, e o município precisa de funcionários preparados e competentes. Enfatizou que tal 

gratificação é uma forma de fazer com que os funcionários realizem trabalhos relevantes 

para o serviço público, até que seja reformulado o Plano de Carreira. Questionou quantos 

projetos iguais a este já foram apresentados nesta Casa de Leis, sempre prejudicando os 

servidores municipais. Também declarou-se triste por saber que servidores já beneficiados 

por esta lei, integram a equipe que elaboram projetos iguais a este, demonstrando estar 

apenas preocupado com si próprio. Conclamou aos Nobres Pares para rejeitarem a matéria, 

mas, registrou que, à exemplo de outras de igual teor, o Sr. Prefeito Municipal deveria tê-la 

retirado a mostrar mais perseguição aos servidores municipais. Por fim, disse que, o Prefeito 

Rafael deveria concluir as obras, como por exemplo a da Creche Municipal do Distrito dos 

Remédios, e esquecer um pouco dos servidores municipais. O VER. CRISTIAN LUIZ 

CANDELÁRIA concordou com o orador que o antecedeu que, desde o início deste mandato, 

todos têm visto a Administração Municipal trabalhando contra os servidores. Lamentou a 

proposta em discussão, propondo o corte de benefício aos servidores, enfatizando que, ao 

invés de revogar o benefício, o Sr. Prefeito Municipal deveria esquecer-se da política e 

incentivar os funcionários, bem como estender esta gratificação aos que integram a 

Comissão de Sindicância da Prefeitura Municipal, dada a grande responsabilidade. Por fim, 

declarou seu voto contrário à matéria, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal que envie mais 

benefícios aos funcionários e não revogação dos já existentes. Ninguém mais se 

manifestando, o SR. PRESIDENTE submeteu a matéria à votação, sendo REJEITADA por 

unanimidade, ou seja, onze votos. Não havendo mais pauta a ser tratada na presente Ordem 

do Dia, passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL e, conforme livro de inscrição, 
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concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA 

iniciou solicitando ao Sr. Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Educação que se 

sensibilizem com a reivindicação dos alunos do EJA – Ensino Jovem Adulto, atualmente 

funcionando na Escola Estadual Professora Rosa Maria de Souza, no Jardim Nídia, para 

mudar referido curso para a Escola Estadual Professora Olga Chakur Farah. Explicou que, 

um dos motivos desta solicitação,  é o fato daquela escola se localizar em local muito escuro 

e fora da área central desta cidade. Ato contínuo, parabenizou todos os romeiros, que foram 

à cavalo, de bicicleta ou à pé,  ao Santuário de Aparecida, saindo desta cidade na última 

segunda-feira (dia 18/11) e retornando na quinta-feira (dia 21/11). Registrou sua gratidão 

aos organizadores, Srs. José Freire, Júlio “do Souzinha” e Dimas Lopes do Bairro Fartura, e 

à Dona Vera, responsável pelos romeiros que foram à pé, pelo empenho de todos para que 

acontecesse mais esta romaria, importante evento festivo e cultural desta cidade. 

Parabenizou também o Sindicato dos Servidores pela realização da Festa de 

Confraternização, realizada no último dia vinte e três, no Restaurante Nhá Luz, onde 

também estiveram presentes os Diretores representantes das cidades de Santa Branca e 

Paraibuna, e oportunidade em que foram sorteados vários brindes. Enfatizou que isso 

demonstra que o Sindicato trabalha pelo bem do servidor, exemplo que deveria ser seguido 

pela Prefeitura Municipal, que através das suas secretarias, organizaria as 

confraternizações para demonstrar o valor de cada um dos seus funcionários. O VER. 

CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA agradeceu os Nobres Pares que assinaram o Ofício 

elaborado por ele, destinado à Assembleia Legislativa do Estado, solicitando anistia das 

multas ambientais aplicadas em diversas propriedades deste município. Lembrou que ele e 

diversos Vereadores estiveram, durante todo o ano, buscando soluções junto às diversas 

Secretarias Estaduais e Promotoria Pública do Estado e, neste documento, relatam a 

situação do município de Salesópolis e solicitam aos Deputados,  dos mais diversos 

partidos, se unirem e elaborarem medidas para anistiar as multas até que seja aprovada a 

Lei Específica. Leu parte do Ofício, onde registra que solicitam suspender todas as gestões 

punitivas aos moradores, aguardando-se a apreciação definitiva da citada Lei Específica. E, 

por fim, lembrou que este documento visa dar continuidade ao trabalho realizado, desde o 

início do ano, por esta Casa de Leis, Poder Executivo, Secretários Municipais, Prefeitos e 

Vereadores da região, a fim de que, unidos consigam bases jurídicas para anistiar toda 

população, portanto, registrou sua gratidão a todos. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS iniciou 

agradecendo o atendimento que lhe foi prestado na Santa Casa local, quando passou mal, 

na semana passada, tendo que ser transferido para Mogi das Cruzes, onde também foi 

muito bem atendido e agradeceu. Registrou a ajuda que recebeu da Enfermeira Célia, quem 

lhe assistiu durante o período de observação em que esteve para diagnosticar a 

possibilidade de cirurgia que, logo depois, foi descartada. Enfatizou que o maior 

investimento do município deve ser na Área de Saúde, que não pode falhar, 

comprometendo-se a apoiar tudo o que vier para esta Casa de Leis a fim de beneficiar a 

referida área. Comentou que, nesta data, tomou conhecimento de vários e-mails 

encaminhados anonimamente aos Vereadores, lendo-os e comentando um a um, e 

aproveitou para enaltecer a Sra. Suely Barreta que sempre envia seus e-mails, assinando-

os. Reportando-se aos e-mails anônimos, disse que o acusam “de correr atrás de 
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promoções e horas-extras” aos seus parentes e a outros funcionários, contudo, deixou claro 

que sempre que puder os ajudará, pois, não persegue nenhum funcionário, mas, prioriza 

mesmo os seus familiares. Comentando outro e-mail, o orador disse que o acusam de 

perseguidor de funcionários e de ser uma pessoa que quer tirar vantagem em tudo, ao lado 

do seu Colega Lélis, ao qual lhe atribuíram o adjetivo de “o mais malandro de todos”. O 

orador disse que não considera o Nobre Colega desta forma, afirmando desconhecer 

qualquer fato que o desabone. E, quanto à perseguir funcionários, esclareceu que a 

transferência do funcionário Erick Grandchamp para o Fórum local não tem nada a ver com 

ele, foi apenas uma decisão do Prefeito Municipal que lhe atribuíram a culpa. Ao ler cada e-

mail o orador os justificava, mas, também confirmou um deles, de que será pré-candidato ao 

cargo de Prefeito Municipal nas próximas eleições. Também confirmou que solicitou água, 

energia elétrica e outras benfeitorias ao conhecido “Prolopinho do Serginho” , mas, lembrou 

que nada fez de errado, senão e após formada uma vila de casas, reivindicou benefícios às 

famílias. Disse que, muito embora tias acusações,  anda pelas ruas de cabeça erguida e 

honrará sempre aqueles que lhes confiaram seus votos e os demais salesopolenses, 

enfatizando que se descobrir o autor dos referidos e-mails, o denunciará junto ao Ministério 

Público. Falou que referido autor é um falso moralista, porque falou da vida dos Vereadores,  

sem se preocupar em provar as informações, entretanto, registrou que apenas não 

criticaram os Vereadores do PR – Claudinei, Edney e Paulo Roberto, os quais o orador 

declarou considerar dignos dos elogios que receberam. Confessou que realmente pediu 

cargo para alguns funcionários, como o Antonio dos Ouros e Nilson, além de também 

reclamar o corte de horas-extras para a funcionária Elisete que as recebe,  há dezessete 

anos, portanto, casos que considera injustos e, neste último,  até mesmo ilegal, tanto que 

sugeriu à funcionária que procure seus direitos porque tais horas-extras já devem ser 

incorporadas no seus salários. Por fim, pediu desculpas pelo desabafo e, lembrando do 

ditado popular que diz “quem cala consente”, decidiu responder os itens apontados nos e-

mails em defesa de todos os Nobres Pares, pessoas que considera honestas, trabalhadoras 

e que não merecem as acusações feitas por um falso moralista. O VER. BENEDITO LÉLIS 

RENÓ agradeceu a Promotoria Pública que atendeu seu pedido, determinando a iluminação 

da praça recém-construída em frente à Escola Estadual Professora Olga Chakur Farah, 

garantindo maior segurança às crianças e jovens que circulam naquele espaço. Acredita que 

deva agir da mesma forma para conseguir a iluminação do trecho que dá acesso à Escola 

Estadual Vereador Elisiário Pinto de Moraes, no Distrito dos Remédios, nas mesmas 

condições do caso anterior, ou seja, falta apenas a determinação judicial para ligação da 

energia elétrica. Prosseguindo, o orador registrou que, nesta data, esteve em reunião com a 

Deputada Federal Janete Pietá, no Distrito dos Remédios, oportunidade em que conseguiu 

uma Emenda no Orçamento da União para 2014, no valor de duzentos e cinquenta mil reais, 

a ser utilizada na aquisição de aparelho de ultrassonografia e autoclave, ambos escolhidos 

pela comunidade nesta mesma reunião. Enfatizou que,  na oportunidade,  foram 

apresentadas várias reivindicações, demonstrando que aquela comunidade está 

abandonada pela atual gestão. Citou como exemplo a Creche Municipal, construída com 

recurso federal e que precisa de carteiras, peças de banheiro e outros para iniciar seu 

funcionamento e atender toda população. Lamentou perceber que, enquanto na área central, 
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o Prefeito Municipal venha alugando vários prédios, naquele distrito há prédio municipal 

dependendo de poucas medidas para iniciar o funcionamento, não entendendo os motivos 

diante de tantos gastos feitos pela atual gestão. Também registrou a obra do Posto de 

Saúde daquela mesma comunidade, cuja ampliação depende de algumas poucas questões 

para conclusão, mas, que junto a outras obras, está paralisada há um ano. Citou ainda como 

obra interrompida, o asfaltamento de vinte e cinco ruas, muito embora os recursos estejam 

disponíveis em conta corrente da Prefeitura Municipal. Prosseguiu citando a instalação de 

câmeras de monitoramento que estão sendo providenciadas somente após o registro de 

várias ocorrências. Quanto aos e-mails citados pelo orador que o antecedeu, disse entender 

que tais boatos são promovidos por um Secretário Municipal que fica até vinte e duas horas 

em sua sala, entretanto,  o advertiu que será descoberto e, para isso, todos têm ainda mais 

três anos deste mandato. Enfatizou que a intenção é desarmonizar esta Casa de Leis, 

fazendo com que os Vereadores se atritem entre si ao contrário do que têm feito, elogiando-

se. Quanto ao adjetivo de malandro que lhe foi atribuído via e-mail anônimo, deixou claro 

que sua vida foi pautada em trabalho e, tudo o que tem, conquistou com seu próprio suor. 

Lembrou que saiu do Banco Santander por vontade própria,  montou seu comércio que 

cresceu com muita luta, ao lado de sua esposa, mas,  ficou doze anos fora da política devido 

à perseguição dos governos que passaram pela Administração Municipal. Esclareceu que, 

eles se aproveitaram da sua fragilidade e fizeram de tudo para prejudicá-lo, seja através da 

Fiscalização Municipal ou da Vigilância Sanitária, mas, mesmo assim, venceu com a graça 

de Deus. Criticou o anônimo dos e-mails atribuindo-lhe os adjetivos de sujo e bandido, 

pessoa que tem dificuldade de enxergar e que compara os Vereadores por ele.  Finalizando, 

o orador sugeriu aos Nobres Pares que evitem comentar tais e-mails para não dar ênfase ao 

autor, mas,  apenas mostrem seus trabalhos, pois assim, vencerão e verão pessoas como 

aquele, abaixo dos Vereadores, conforme a lei de Deus. O VER. EDNEY CAMPOS DOS 

SANTOS iniciou parabenizando o Centro Espírita Humildade, pela realização do Chá-Bazar 

Beneficente, no último sábado (23/11), com o objetivo de arrecadar fundos para manutenção 

dos projetos assistenciais que são desenvolvidos naquela entidade há mais de sessenta 

anos. Na pessoa da funcionária deste Legislativo, Sra. Elisabete Marli, que também está á 

frente da Associação Caminhando Juntos, parabenizou todos os voluntários que se dedicam 

à Casa Espírita e ao trabalho comunitário de assistência social nesta cidade. Comentou que 

muitas pessoas o procuraram solicitando ajuda para conseguir uma vaga no mercado de 

trabalho e, acreditando que deve acontecer o mesmo com o demais Nobres Pares, divulgou 

duas oportunidades. Registrou que a Empresa Tivit estará selecionando novos funcionários, 

no próximo dia vinte e oito de novembro, a partir da nove horas, no CEP – Centro 

Educacional Profissionalizante desta cidade. Outra oportunidade é o Concurso da Sabesp – 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, cujas inscrições estarão 

abertas até o dia treze de dezembro no site da Fundação Carlos Chagas, para o 

preenchimento de seiscentos e vinte e quatro vagas no Estado de São, sendo algumas 

vagas para esta região, que compreende a Zona Leste de São Paulo. Passando a 

presidência ao Vice-Presidente – Ver. Cristian Luiz Candelária, o VER. FRANCISCO 

MARCELO DE MORAIS CORRÊA disse que foi publicado, no Jornal Diário do Alto Tietê, do 

dia vinte e dois de Novembro, uma matéria em que o Deputado Estevam Galvão de Oliveira 
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divulga que os municípios de Ferraz de Vasconcelos e Salesópolis serão elevadas de Fórum 

a Comarca. Acrescentou que esta é uma grande vitória, resultante de antiga luta, portanto, 

cumprimentou aquele Deputado que, há muito, vem trabalhando pela população de 

Salesópolis. Informou também que,  no mesmo jornal, foi publicado que o Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo mantém seu parecer relativo à  reprovação das Contas de 2010,  

gestão do Prefeito Antonio Adilson de Moraes. Lembrou que referido ex-Prefeito tem direito 

a recorrer, até chegar nesta Casa para deliberação, contudo, registrou ainda que, desta 

mesma gestão, ainda faltam ser analisadas as contas de 2011 e 2012.  Em seguida, embora 

lamentando, o orador disse que, mais uma vez, registraria que a Secretaria Municipal de 

Saúde, nesta data, não disponibilizou carro para levar a esposa do Gilson ao tratamento de 

quimioterapia,  em São Paulo e, novamente,  liberou o carro oficial deste Legislativo. 

Comentou que já sugeriu à Secretária Municipal de Saúde, Sra. Karyn, contratar um carro 

para tais viagens, evitando que os pacientes de quimioterapia e outras doenças graves,  

fiquem à mercê de transporte público. Enfatizou que a função da Secretária Municipal de 

Saúde é solicitar, cabendo ao Sr. Prefeito Municipal decidir, contudo, acredita que sendo 

apresentado o pedido, ele ficará sensibilizado e, como já vem alugando vários prédios, 

também alugará um carro para casos como este, de extrema necessidade. Declarou 

perceber que o Prefeito Rafael quer fazer as coisas melhores, mas, do jeito que está sua 

equipe de secretariado, tem encontrado muita dificuldade. Ressaltou que todo Prefeito quer 

fazer um bom governo, melhorar o atendimento na saúde, educação, ou asfaltar as ruas, 

querem o bem para a população, entretanto, nenhum conseguiu se reeleger nesta cidade, 

porque seus secretários, aos quais delega funções para que tragam soluções e não apenas 

problemas,  não têm comprometimento com a população. Comunicou que foram retomados 

os exames laboratoriais nesta cidade, lembrou que ainda demorará um pouco para vencer a 

demanda já pendente, há muito tempo.  Informou que,  somente o Dr. Carlos Chrisma 

(Médico Clínico Geral que atende nos Postos de Saúde desta cidade), está com mais de 

duzentos e oitenta pacientes aguardando vaga em fila de espera, o Dr. Feitosa (Médico 

Cardiologista) com quase cento e noventa pacientes, além de noventa mulheres aguardando 

vaga para consulta com um Ginecologista. O orador disse que há possibilidade de contratar 

médico, em regime emergencial, por seis meses, para acabar com a demanda e, na 

sequência, questionou porque não usam desta prerrogativa, e se ainda vão esperar a 

demanda aumentar. Registrou que, para agravar a situação, o Ginecologista - Dr. Roberto 

Branco está afastado por ter fraturado o braço, reiterando que a alternativa será a 

contratação emergencial. Disse que todos os Vereadores foram pedir votos à população, 

portanto, devem lutar, mas, mesmo que queiram, a ele mesmo, ninguém pede ajuda ou 

sugestão, restando-lhe usar a tribuna para expor os fatos e reclamar. Comentou que, às 

vezes, não consegue falar direto com o Prefeito Rafael, envia-lhe e-mail expondo os 

problemas e as reclamações, seja de falta de veículos, medicamentos ou outras 

necessidades, pois, recebe ligações todos os dias e horários, inclusive aos finais de semana 

e durante a madrugada. Reiterou reconhecer que o Sr. Prefeito Municipal quer fazer um bom 

governo, contudo, depende dos secretários, mas, quando as coisas não dão certo, o povo 

critica os Vereadores e o Prefeito Municipal e não os Secretários e Diretores. Falou que 

expõe os fatos, aponta as dificuldades, mas, também se coloca para ajudar, pois apoiou a 
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candidatura do Prefeito Rafael e espera ouvir e tecer elogios a esta gestão, entretanto, para 

que isso aconteça, ele (Prefeito Municipal) deverá cobrar mais dos seus Secretários, 

lembrando-lhes que todos os Vereadores estão fazendo a parte que lhes cabe,  certos de 

que,  se o município estiver bem, todos irão bem,  e a população falará bem dos Vereadores.  

Retomando a Presidência e não havendo mais oradores inscritos 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 25 de Novembro de 2013. 

 

PRESIDENTE : 

 

1º SECRETÁRIO  :    

 

2º SECRETÁRIO  : 

 

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

02 de Dezembro de 2013.   

            
 


