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              ATA DA 38ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 15 de Dezembro de 2014 - 2º Período da 16ª Legislatura. Aos 
quinze dias do mês de Dezembro do ano dois mil e quatorze, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Trigésima Oitava 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: COMUNICADO 
sobre a liberação de recurso financeiro: do Ministério da Educação: no valor de R$ 
75.179,93 referene a 10ª Quota do FNDE – competência 11/2014; CONVITES: da EE 
Professora Olga Chakur Farah – para as solenidades de formatura, sendo dia dezoito de 
dezembro, às dezessete  hora para as oitavas séries do Ensino Fundamental e, às vinte 
horas, para as terceiras séries do Ensino Médio, no dia dezenove, às dezenove horas, 
Missa em Ação de Graças, na Igreja Matriz de São José e, no dia vinte, às vinte e duas 
horas, Baile de Formatura, no Clube Saci; da EE Professora Rosa Maria de Souza - para as 
solenidades de formatura, sendo dia dezoito de dezembro, às dezenove horas, na  Igreja 
Matriz de São José e Colação de Grau, dia vinte de dezembro, às dezessete horas, no 
Salão Nobre da Escola Estadual Professora Olga Chakur Farah; da EE Vereador Elisiário 
Pinto de Morais - para as solenidades de formatura, sendo dia dezenove de dezembro, às 
dezoito horas, Colação de Grau na própria unidade escolar e, às vinte e duas horas do 
mesmo dia, Baile de Gala no Biritia Mirim Futebol Clube; da Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo – para a Sessão Solene de Posse do Governador Geraldo Alckmin e 
Vice-Governador Márcio França, no dia primeiro de janeiro, às dez horas, no Palácio Nove 
de Julho em São Paulo – desp.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura e não 

havendo interesse dos inscritos em fazer uso da palavra, 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 12/14. Terminada a leitura, foi o citado requerimento 
submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade, ou seja, onze votos. Aprovada a 

urgência especial, o SR. PRESIDENTE solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a 
leitura dos Pareceres CJR Nº 024 e CFO Nº 044/14, ambos recomendando o 
prosseguimento do Projeto de Lei Complementar Nº 001/14 (Institui o Programa de 
Recuperação Fiscal – REFIS, relativo aos débitos fiscais com o fisco municipal e dá outras 
providências), de autoria do Poder Executivo e, em seguida, dos Pareceres CJR Nº 025 e 
CFO Nº 043/14, ambos recomendando o prosseguimento do Projeto de Lei Nº 023/14 
(Dispõe sobre a implantação de mecanismos de proteção e isolamento visual nos caixas e 
salas de autoatendimento bancário das instituições financeiras instaladas no município da 
Estância Turística de Salesópolis), de autoria da Verª. Deise Aparecida Correia Duque. 

Terminada a leitura, não havendo interesse dos inscritos em fazer uso da palavra,  o SR. 

PRESIDENTE passou para a ORDEM DO DIA e, solicitou ao Sr. 1º Secretário que 
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procedesse a leitura do Requerimento de Urgência Especial Nº 12/14. Terminada a leitura, 
foi o citado requerimento submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade, ou seja, 

onze votos. Aprovada a urgência especial, o SR. PRESIDENTE solicitou ao Sr. 1º Secretário 
que procedesse a leitura dos Pareceres CJR Nº 024 e CFO Nº 044/14, ambos 
recomendando o prosseguimento do Projeto de Lei Complementar Nº 001/14 (Institui o 
Programa de Recuperação Fiscal – REFIS, relativo aos débitos fiscais com o fisco municipal 
e dá outras providências), de autoria do Poder Executivo e, em seguida, dos Pareceres CJR 
Nº 025 e CFO Nº 043/14, ambos recomendando o prosseguimento do Projeto de Lei Nº 
023/14 (Dispõe sobre a implantação de mecanismos de proteção e isolamento visual nos 
caixas e salas de autoatendimento bancário das instituições financeiras instaladas no 
município da Estância Turística de Salesópolis), de autoria da Verª. Deise Aparecida Corrêa 

Duque. Terminada a leitura, o SR. PRESIDENTE submeteu à única discussão e votação o 
Projeto de Lei Complementar Nº 001/14, o qual foi aprovação por unanimidade, ou seja, 

onze votos, sem preceder manifestação. Em seguida, o SR. PRESIDENTE colocou em 
discussão o Projeto de Lei Nº 023/14 (Dispõe sobre a implantação de mecanismos de 
proteção e isolamento visual nos caixas e salas de autoatendimento bancário das 
instituições financeiras instaladas no município da Estância Turística de Salesópolis), de 

autoria da Verª. Deise Aparecida Correia Duque. A VERª. DEISE APARECIDA CORREA 

DUQUE disse que apresentou a matéria diante das ocorrências no País e nesta cidade, 
citando que, na semana passada, ocorreu novo roubo, em agência bancária, na cidade 
vizinha de Caraguatatuba. Declarou-se preocupada mais com a integridade física dos 
munícipes e funcionários dos bancos, haja vista que, os clientes são constrangidos quando 
realizam transações no caixa, expostas ao público. Enfatizou ainda que, este projeto, evita 
que outras pessoas vejam o que está acontecendo, haja vista que a conversa ou transação 
bancária diz respeito somente a ela e ao funcionário do banco. Finalizando, a oradora, 
autora do Projeto de Lei, conclamou pelo voto favorável dos Nobres Pares, lembrando que 
Salesópolis recebe cada vez mais turistas, portanto, muitas pessoas estranhas circulam 

nesta cidade. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS concordou com a Nobre Colega, dizendo que 
se o banco estivesse preocupado, já teria colocado algum tipo de isolamento. Lembrou que, 
quando fez o projeto de lei proibindo o uso de celulares em agências bancárias, o povo 
gostou e, certamente, aprovará este projeto também, entretanto, também lembrou que o 
Banco Santander já atende esta lei, mas o Banco Bradesco ainda não. Enfatizou que a 
proposta visa a segurança dos munícipes e não dos bancos que dispõem de seguro e, 

finalizando, declarou seu voto favorável. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA registrou a 
presença do Sr. Prefeito Municipal – Engº. Benedito Rafael da Silva, e do Sr. Jairo – 
representante do Sindicato dos Funcionários Públicos de Salesópolis, Biritiba Mirim e Santa 
Branca, saudando os demais presentes. Em seguida, parabenizou a autora da matéria pela 
iniciativa e preocupação com os clientes de agências bancárias. Relatou que, após as 
explosões dos caixas eletrônicos deste município, participou de uma reunião realizada com 
o Comando do 17º Batalhão da Polícia Militar de Mogi das Cruzes e Gerentes de Agências 
Bancárias da região, quando se discutiu as ações que competiam aos bancos, para garantir 
a segurança dos clientes, mas, até o momento, nada foi feito. Enfatizou que a implantação 
de biombos para dificultar a visão dos caixas foi uma das medidas discutidas naquela 
reunião, portanto, colocou-se à disposição da Nobre Colega para acompanha-la e levar este 
projeto de lei aprovado ao conhecimento dos bancos, lembrando-os que foi necessária tal 
medida devido ao descumprimento do acordo feito naquela reunião. Por fim, também 
declarou seu voto favorável a matéria e conclamou pelo voto favorável dos demais Pares. O 

VER. PAULO AROUCA SOBREIRA disse que o projeto da Nobre Colega vem de encontro 
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com a uma necessidade antiga de garantir privacidade aos clientes bancários. Também 
parabenizou a Nobre Colega pela iniciativa, bem como lembrou e parabenizou o Nobre 
Colega Sérgio pela apresentação do projeto de lei, já sancionado, proibindo o uso de 
celulares em agências bancárias. Lembrou ainda que ele próprio também apresentou 
projeto de lei dispondo sobre a exigência de colocação de câmeras para evitar as 
ocorrências denominadas “saidinha de Banco” (em que os clientes são assaltados ao sair 
das agências bancárias), mas, até o momento, nem todos os bancos as instalaram. Por fim, 
declarou seu voto favorável a matéria e enfatizou a necessidade de cobrar a instalação das 
câmeras de monitoramento, assim como o cumprimento desta proposta que será aprovada 

nesta data. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ cumprimentou a Nobre Colega, declarando 
que, na condição de ex-bancário, considera a matéria de grande importância para toda 
população, enfatizando que muitas crianças e idosos frequentam as agências bancárias. 
Lembrou que, até o momento, não sabe se as câmeras de monitoramento do município 
estão em funcionamento, embora esta Casa de Leis venha atuando seriamente para 
garantir a segurança. Lembrou que os Vereadores se reuniram com Comandantes e  
integrantes das Polícias Civil e Militar, o que foi muito proveitoso, e que todas as ocorrências 
registradas nos últimos meses foram devidas à atuação desta Casa de Leis. Lembrou que 
tais reuniões foram realizadas à pedido do Nobre Par Sérgio dos Santos, contudo, não vê o 
Poder Executivo tomando medidas, embora os Vereadores estejam “colocando suas caras à 
tapa”, apesar de todos terem medo, pois envolvem criminosos, e ainda assim os Vereadores 
tiveram coragem para resolver os problemas da cidade. Enalteceu o trabalho da autora da 
proposição, enfatizando que, atualmente, os marginais procuram o interior e seu povo 
simples e humilde para aplicarem golpes. Conclamou aos Nobres Pares pela aprovação da 
matéria que é de fundamental importância para o bem desta cidade. Ressaltou que, nestes 
dois anos, esta Casa de Leis trabalhou muito, somando mais de quatrocentas proposições 
apresentadas no período, enquanto o Poder Executivo, se for prestar contas, se sentirá 

envergonhado e, finalizando, também declarou seu voto favorável. A VERª. SANDRA 

REGINA DE ASSIS também saudou os presentes, registrando a presença do Sr. Márcio – 
Jornal do Povão. Em seguida, enalteceu a importância do projeto que vem de encontro a 
tudo o que está acontecendo, especialmente, o aumento da violência. Falou que, em 
Salesópolis, todos se conhecem, contudo,  uns podem não querer que outros saibam o tipo 
de transação que fazem, portanto, o sigilo bancário é de extrema importância. Por fim, 
declarou seu respeito à amiga Vereadora e autora do projeto de lei e declarou também seu 

voto favorável. Ninguém mais se manifestando, o SR. PRESIDENTE submeteu a matéria à 
votação, sendo também aprovada por unanimidade. 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. A 

VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE disse que, por ser a última sessão ordinária, 
todos tinham a agradecer este ano de muita batalha. Comentou que recebeu uma 
mensagem do Deputado Federal Junji Abe, do seu partido, e queria compartilhar com os 
Nobres Pares, com o título – Gente do Bem. Leu a mensagem do referido Deputado e 
sugeriu que todos reflitam porque gente do bem tem Deus no coração e desejou a todos 
que sejam gente do bem e se unam pelo melhor por esta cidade. Por fim, disse esperar que 
o Natal abençoado reflita dentro de todos e se exteriorize para aqueles que necessitam de 
gente do bem, destacando os funcionários desta Casa de Leis e desejando Feliz Natal e 

próspero Ano Novo a todos. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA parabenizou a Polícia 
Civil do município pela apreensão de mais uma menor, no último dia doze, envolvida com 
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tráfico de entorpecente. Disse que é um trabalho incansável, não para expor nomes de 
menores, mas, para destacar que tanto a Polícia Civil quanto a Militar não medem esforços 
para desempenhar suas funções e garantir a tranquilidade à população, tão cobrada pelos 
Vereadores. Lamentou a realidade vivida neste município e em todo Brasil, mas que vem 
sendo combatido pelas Polícias Militar e Civil, registrando nominalmente cada um dos 
funcionários da Delegacia de Polícia Civil local. Dirigindo-se ao Sr. Prefeito Municipal, 
presente no plenário, solicitou-lhe o pagamento do pro-labore aos Policiais Civis, tal como já 
ocorre nos municípios vizinhos, haja vista que os policiais que atuam em outros municípios 
recebem mais que os daqui, portanto, seria uma forma de gratificar e incentivar os policiais 
a continuarem cuidando desta cidade. Parabenizou as Diretoras das EMEI’s Professora 
Maria Aparecida Freire de Faria e Professora Maria Aparecida Biasoli e todos os 
funcionários de ambas as unidades escolares pelo brilhantismo das respectivas formaturas 
realizada no último sábado, parabenizando ainda os pais e os formandos. Agradeceu o Sr. 
Jairo pelo convite para a Festa de Confraternização do Sindicato, realizada no Restaurante 
Nhá Luz, também no último sábado à noite, parabenizando o Sindicato pelas conquistas aos 
servidores, que estiveram em grande quantidade no evento junto de seus familiares. Relatou 
que, no dia anterior a esta sessão, teve a apresentação da Orquestra de Violeiros de Santa 
Branca, na Praça da Matriz, que contou com o salesopolense Osvaldo, filho do “Sr. Zé do 
Osório”. Agradeceu o evento, contudo, dirigiu-se novamente ao Sr. Prefeito Municipal, 
solicitando maior divulgação dos eventos programados para que haja maior participação 
popular, sugerindo realizar novas programações do mesmo nível, a fim de que outros 
artistas exponham sua arte no palco da Praça da Matriz. Convidou todos a prestigiarem a 
apresentação da Associação Caminhando Juntos, na Praça da Matriz, atendendo convite da 
Prefeitura Municipal em comemoração ao Natal, agradecendo aos Senhores Gastão e 
Elisabete Marli, representantes da entidade, e aproveitou para desejar Feliz Natal e 

próspero Ano Novo a todos. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO disse que, enquanto 
cidadão nato, viu tanta coisa e continua vendo, mas, as coisas foram evoluindo. Lembrou 
que, no seu primeiro mandato, ocorreram várias manifestações e muitos problemas 
continuam, contudo, a Lei Específica, prevista para ser aprovada no próximo ano, é como 
uma luz para o município, porque viabilizará empregos e outras melhorias que garantirão 
vida melhor à cidade. Lembrou que esta estância turística contava com pessoas que viviam 
da pesca, mas, atualmente, as represas estão secas, assim como os demais pontos 
turísticos, como cachoeiras e a nova barragem. Enquanto isso os Vereadores continuaram 
lutando junto aos Deputados e ao Prefeito Municipal e, dirigindo-se a este último, sugeriu-
lhe convidar o povo para discutir cada caso nesta cidade, como os que gostam de carnaval, 
participar das decisões deste evento, e assim por diante com os demais eventos. Lamentou 
que uma cidadã tivesse lhe questionado sobre a divulgação e participação popular na 
apresentação dos Violeiros na Praça da Matriz e, nem mesmo ele, enquanto Vereador, tinha 
conhecimento desta programação. Comentou que a Associação Comercial de Salesópolis 
de Salesópolis deve ser convidada a participar das decisões sobre eventos na cidade, 
informando que o novo Presidente da entidade – Sr. Adilson Barbosa, seu primo, foi 
empossado recentemente e tem vários projetos que pretende apresentar a esta Casa de 
Leis. Parabenizou todos os eventos realizados no último final de semana, destacando o 
Natal das Crianças, realizado pelo amigo comerciante “Dunga” (Marcos Nepomuceno da 
Silva), no último sábado. Desejou Feliz Natal e um Ano Novo cheio de realizações, certo de 
que, unindo forças, trabalhando e debatendo idéias, a vida da população e da cidade 
poderá ser melhor. Por fim, requereu um minuto de silêncio pelo passamento do Sr. “Dito 
Pio”, que integrava o Grupo de Violeiros da cidade – Flor da Terra e foi, por várias vezes, 
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candidato a Vereador neste município, bem como do Sr. Joaquim – morador do Bairro 

Padre José. Referido requerimento foi de imediato deferido e, após a reverência, o SR. 

PRESIDENTE prosseguiu com a ordem de inscrição, concedendo a palavra ao VER. 

CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA. O orador iniciou concordando que foram muitas as 
dificuldades deste ano, mencionando a divulgada corrupção no País, ressaltando sua 
previsão de que o próximo ano será difícil e que as inúmeras adversidades demonstram que 
há muito por melhorar. Enfatizou, contudo,  que a melhora se iniciará na rua, no bairro e  no 
município, destacando e declarando-se feliz por ver a Praça da Matriz e o Portal da cidade 
iluminados e que, apesar das dificuldades, o espírito de Natal é importante para refletir a 
crença no dia de amanhã, motivo pelo qual entende que é importante a decoração da 
cidade, ainda que simples. Disse acreditar que este ano foi marcado por dois pontos 
fundamentais, primeiro a insistência e a luta do Poder Executivo para manter aberta a porta 
da Santa Casa de Misericórdia Frederico Ozanan, destacando o engajamento da população, 
com a formação de uma associação também para este fim. Como segundo ponto 
fundamental, citou a tramitação da Lei Específica, que conta com o compromisso do 
Governador do Estado e de Deputados eleitos e reeleitos na última eleição, enfatizando que 
sua aprovação melhorará esta cidade e garantirá o direito à moradia. Lembrou que, se a 
Constituição Federal fosse cumprida, todos teriam teto, luz, água e outros benefícios que, 
atualmente, são necessidades e não regalias, como telefone e internet. Agradeceu o Sr. 
Presidente e demais membros da Mesa Diretora que sempre lhe atenderam, nestes dois 
anos, assim como registrou sua gratidão ao novo Procurador Jurídico desta Casa de Leis - 
Dr. Thiago, e registrou a presença do Dr. James, que ocupou o cargo de Assessor Jurídico 
deste Legislativo durante pouco tempo, destacando ainda sua gratidão ao Dr. Alberto Prado 
Sanches – Procurador Jurídico que passou por esta Casa de Leis, atuando brilhantemente. 
Lembrou que os mencionados, assim como o Contador Legislativo – Sr. Jaime Costa, 
garantem o suporte necessário aos Vereadores quando da análise dos projetos, assim 
como agradeceu o apoio dos demais funcionários. Prosseguindo e dirigindo-se ao Sr. 
Prefeito Municipal, mencionou que o Relatório de Proposições,  entregue aos Vereadores 
nesta data, demonstra que ele é Vereador que mais apresentou proposições neste ano e, 
muito embora reconhecendo as dificuldades da Administração Municipal, disse que é 
cobrado nas ruas e nos bairros, mas também os apresentou porque têm como função levar 
sugestões e auxiliar o Poder Executivo. Também reconheceu as dificuldades que este 
município enfrenta perante o Governo Federal e Estadual, que cobram a devolução de 
recursos de gestões anteriores. Registrou que a atual gestão vem buscando solucionar os 
problemas, inclusive, contatando funcionários e gestores de administrações anteriores, a fim 
de evitar que o município fique impedido de receber novas verbas. Enfatizou que é uma 
medida inédita para acertar projetos pendentes e não devolver recursos,  evitando prejudicar 
a população, citando como exemplo, o caso da dívida pendente do SAMU que, se não fosse 
paga, seria suspenso este importante serviço no município. Com relação ao policiamento, 
agradeceu o Comandante da Polícia Militar local – Ten PM Dirceu Oliveira,  e demais 
membros da corporação, bem como a Polícia Civil que, juntos, solucionaram vários 
problemas, desde pequenas brigas nas portas das escolas. Declarou lutar pelo melhor, 
esclarecendo que, embora as discussões e adversidades, os Vereadores têm 
compromissos e devem assumi-los e, dirigindo-se ao Sr. Prefeito Municipal, solicitou-lhe um 
governo simples, com participação da sociedade, conforme também propôs o Nobre Colega 
Mário, enfatizando a necessidade de avaliar o que foi pago e o que falta pagar, de forma 
que todos conheçam a real situação e que a sociedade realmente participe. Falou que, das 
setenta proposições que apresentou este ano, muitas poderiam ter atendimento imediato e 
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outras precisam de programação e projeto, mas, deixou claro, todas atenderam solicitações 
de munícipes. Disse ainda que, se começar o ano com planejamento e organização, com 
licitações que atendam os princípios legais, como para aquisição de medicamentos, muito 
coisa melhorará em Salesópolis. Comentou que a mídia vem divulgando corrupção em 
Santas Casas do Estado de São Paulo, na aquisição de medicamentos, assim como no 
Time de Voleibol do Brasil, no Banco do Brasil e outros. Reiterou a necessidade da proposta 
de um governo simples, embora reconhecendo que será difícil, lembrando o que ocorreu 
quando da construção da passagem do Aterro, em que dez lutavam de um lado e dois 
brigavam pelo contrário. Enfatizou entender que o sitema está errado e lembrou que esta 
Casa de Leis conta com Professores, conhecedores de leis, comerciantes e até agricultores, 
diversidades  que possibilitam as discussões com mais pessoas e assim sejam dados 
passos mais longos. Declarou acreditar em dias melhores, com eventos na Praça da Matriz 
e participação das associações, citando o Grupo de Seresta de Natal e indivíduos, como 
Nobre Colega Mário, que alegram as crianças vestindo-se de Papai Noel. Enalteceu a festa 
dos servidores e enfatizou que todos os lados precisam ver o que é preciso ser feito, porque 
cada um tem a sua missão, assim como a imprensa local que, atualmente, vem divulgando 
os fatos com maior agilidade. Ressaltou a importância de construir para o futuro, sem 
esquecer do presente, esclarecendo que, ao contrário do que foi publicado, sobre uma 
entrevista que concedeu, ele (o orador) disse que foi o Governador e não o Prefeito 
Municipal quem promoteu dois milhões para este município. Por fim, enfatizou que esta é a 
verdade e que tudo deve ser exposto com transparência, agradecendo os Nobres Pares e 
declarando esperar que juntos possam construir e buscar muitas vitórias para o próximo 

ano.  O VER. PAULO ROBERTO DE FARIA agradeceu o Administrador do Distrito do 
Remédio – Sr. Paulo César Monteiro, que lhe atendeu prontamente o pedido e realizou o 
serviço na calçada que liga o Distrito à Vila Bragança. Em seguida, apoiou a manifestação 
dos Nobres Pares que o antecederam, reconhecendo também as muitas dificuldades, 
nestes dois anos, devido às pendências de gestões passadas e problemas enfrentados no 
País inteiro. Ressaltou que o básico está normalizado, como o pagamento dos funcionários 
em dia e a permanência do antedimento na Santa Casa local, muito embora não esteja 
como as pessoas querem, mas, lembrou que na vida é assim também, nem tudo acontece 
como se quer. Prosseguindo, o orador enfatizou a importância de lembrar como estava o 
município e como está atualmente, motivo pelo qual está certo de que a tendência é 
melhorar com o início de várias obras previstas. Agradeceu a disponibilização dos tratores 
da Patrulha Agrícola para o Distrito do Remédio, os quais ajudaram bastante no 
atendimento às necessidades dos produtores. Também agradeceu os funcionários desta 
Casa de Leis e os Nobres Pares, enfatizando que foi muito trabalho nestes dois anos com 
todos, fortalecendo a amizade e tendo a certeza de que, somente com união, se consegue 
chegar a algum lugar. Registrou que as Praças do Bairro Bragança e do Distrito do Remédio 
foram enfeitadas para o Natal, com a ajuda da Sra. Rosângela – Diretora Municipal de 
Turismo, do Administrador do Distrito dos Remédios e da Prefeitura Municipal. Por fim, 
também desejou feliz Natal e Ano Novo a todos, esperando que o próximo ano seja de 
conquistas, mas, alertou que todos devem estar certos de que não basta o ano virar, será 
necessário prosseguirem com união, simplicidade, luta e continuidade do trabalho, para que 

2015 seja melhor. A VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS parabenizou os eventos realizados 
nesta cidade, destacando os que se fez presente: Festa no Bairro dos Nunes, Natal 
Solidários das Crianças, realizado pelo “Dunga” (Marcos Nepomuceno da Silva) e Equipe na 
Sociedade Esportiva Salesopolense, Festa das Crianças realizada, no Distrito do Remédio, 
pela Família Cano, há doze anos, bem como a ONG Contagie, pelo Natal das Crianças, 
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evento realizado no dia anterior a esta sessão, no Centro Esportivo Municipal. Prosseguiu 
parabenizando a Dançarina Yara Santos,  pelo evento que realizou com as crianças do 
Distrito do Remédio, e todos os formandos do município, desde os da Pré-Escola até o 
Ensino Médio, ressaltando que seu filho Caique é um dos que se formam no Ensino Médio, 
e que já foi aprovado no vestibular de Direito. Parabenizou então, todos os gestores e 
demais funcionários da Área de Educação que organizaram e estão organizando os eventos 
de formatura, deixando suas famílias para comemorarem com os filhos de outras famílias. 
Disse que a palavra, neste final de ano, é esperança de dias melhores e compromisso com 
a população da cidade, porque esta espera, há dois anos. Falou que, neste ano, inúmeras 
festas foram realizadas pela população, que não mediu esforços para ter uma cidade 
melhor e que vem pedindo apenas o atendimento básico, ou seja, educação, saúde e 
esporte, os quais não tiveram este ano. Comentou que somente parabenizará a 
Administração Municipal quando o povo, em todos os setores, o fizer, pois, enquanto 
representante do povo,  sempre questiona e é questionada sobre a atual gestão. Ressaltou 
que, no contexto geral, a população não está parabenizando e não enxerga qualquer motivo 
para tal, lembrando ainda,  que pode-se encontrar um milhão desculpas, entretanto, a 
população vota em alguém para tomar providências. Questionou por que alguém se 
candidata a algum cargo, reconhecendo a situação ruim e acreditando que não vai dar 
certo. Falou que, embora esteja ouvindo que muitas obras se iniciarão e que a cidade vai 
melhorar,  acredita que seja devido ao começo de uma caminhada para a eleição de 2016, 
contudo, espera que a melhoria seja em prol da população e não da política, concordando 
com seus antecessores que disseram que a cidade precisa de atitudes e decisões simples. 
Reiterou seus registros em sessões anteriores, que se a Administração Municipal ouvisse 
dez por cento das reivindicações e manifestações dos Vereadores, a cidade estaria melhor. 
Disse que não há justificativa para o que não foi realizado,  e falou que ao eleger um 
representante, as pessoas o fazem por confiança, portanto, reiterou que a palavra de ordem 
é esperança de dias melhores. Lamentou que o povo guerreiro desta cidade não consiga ter 
pessoas que o represente a altura, haja vista que os eventos programados para o final do 
ano, são organizados pela população, embora esta não divulgue. Parabenizou ainda as 
organizações, como a Associação Caminhando Juntos, pelo excelente trabalho realizado 
nesta cidade. Agradeceu todos os funcionários desta Casa de Leis, aos Nobres Colegas 
que a aturaram toda semana, inclusive, pelo apoio e crítica, lembrando que esta última é 
construtiva, tanto que, em sua opinião,  a Administração peca por não ouvir as críticas dos 
Vereadores e,  ao contrário, usa as mídias sociais para rebatê-las. Lembrou que a Câmara 
Municipal é a legítima representante do povo, portanto, ao criticar um Verador, 
indiretamente, critica-se a população. Por fim, agradeceu a Deus por este ano e a todos que 
a apoiaram, disse que a alegria e bondade que Deus lhe deu, ela carrega no seu coração, 
certa de que a bondade deve prevalescer,  porque é ela que traz alegrias e resultados 

positivos. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS também agradeceu o convite para a festa de 
confraternização do Sindicato dos Funcionários Públicos, bem como a Deus por este ano,  
que superou problemas de saúde. Também agradeceu o Presidente deste Legislativo por 
sempre atendê-lo e aos demais Veradores e funcionários desse Legislativo, esperando que 
o futuro presidente seja igual ao atual. Em seguida, disse que realizou um trabalho com as 
Polícia Civil e Militar, que fez uma limpeza dos “nóias” da cidade. Falou que a Diretora 
Municipal de Turismo deve fazer evento na Praça da Matriz, mas, convidar os Vereadores e 
divulgar, enfatizando que isto comprova que o Sr. Prefeito Municipal é mal assessorado e 
resultado de colocar pessoas de fora da cidade em cargos públicos, ao invés de empregar 
pessoas competentes da cidade, porque referida Diretora – Sra. Rosangela, nem fica na 
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cidade nos finais de semana. Falou que o enfeite da Praça da Matriz ficou bonito, embora 
pretende investigar melhor sobre possível aluguel dos materiais utilizados, e  que deveria 
enfeitar melhor os arredores do Mercado Municipal, onde conta, inclusive, com luminárias 
queimadas. Comentou que solicitou à Secretária Municipal de Meio Ambiente – Solange 
Wuo e o Sr. Prefeito Municipal já autorizou  melhorias na travessa das Ruas Expedicionário 
Benedito da Fonseca com a Sebastião Nepomuceno da Silva, onde há um morador 
cadeirante, mas, a máquina necessária para o serviço não sai do Bairro Pico Agudo. 
Reiterou a necessidade do Sr. Prefeito Municipal cobrar mais de seus assessores, contudo, 
espera que sejam dispensadas maiores atenções à Santa Casa local, com maior 
infraestrutura, inclusive contratando ortopedista e aumentando o número de fisioterapeutas. 
Sugeriu repetir o convênio firmado pelo então Prefeito Quico, com a Universidade de Mogi 
das Cruzes, quando estagiários atendiam vários munícipes, porque a demanda é grande. 
Também ressaltou a importância de tomar medidas para não faltar medicamentos nos 
Postos de Saúde, atendendo os cidadãos mais carentes e que não dispõem de recursos 
para adquiri-los. Falou que ninguém critica a Secretária de Saúde, mas, o Prefeito Municipal, 
que foi eleito pelo povo. Lembrou que acompanhou os discursos do Prefeito Rafael, no 
período eleitoral, oportunidade em que já deixava claro para que ninguém lhe cobrasse 
mudanças nos dois primeiros anos, diante das dívidas da Prefeitura Municipal e Santa Casa 
local, mas, para o próximo ano, espera que todos arregassem as mangas e o Sr. Prefeito 
Municipal escolha melhor seus assessores. Comentou que o Sr. Prefeito Municipal autorizou 
o alinhamento de uma rua e o fiscal respondeu que, sem assinatura da Secretária Solange, 
o serviço não seria realizado, entendendo que, muito embora ela seja competente e realize 
bom trabalho, a assinatura do Prefeito Municipal não pode ser desautorizada, o qual deveria 
mostrar quem manda. Dirigindo-se ao Sr. Prefeito Municipal, comentou que o assessor da 
Deputada Célia Leão, ligou oferecendo ajuda no valor de setecentos mil reais para este 
município, esperando que o projeto seja elaborado e destinado para obra na Rua Frederico 
Ozanan, adiantando que, se sobrar recurso, seja aplicado na mesma rua, evitando o fato 
ocorrido com a verba da Deputada Vanessa Damo. Parabenizou o “Sr. Dunga” pelo Natal 
Solidário, que realiza com a ajuda de várias pessoas, e enfatizou esperar que, no próximo 
ano, sejam realizados vários shows na Praça da Matriz para atrair turistas e a troca da 

Diretora Municipal de Turismo por uma pessoa desta cidade. O VER. BENEDITO LÉLIS 

RENÓ iniciou dizendo que este passou, mas, de trabalho, obras, solução, progresso e 
ordem ninguém ouvir falar nada, tal como diz o trecho de uma música: ”Mais um ano se 
passou e nem sequer ouvi falar seu nome”. Comentou que o atual governo, chegou à 
metade do seu mandato, culpando os gestores anteriores, como se fossem responsáveis 
por sua inércia, enfatizando tratar-se de um desgoverno onde a bagunça é grande e impera 
a lei do caos. Lembrou que o filósofo Marco Túlio Cícero, da Roma antiga,  berço da 
civilização, já dizia que o orçamento deveria ser equilibrado, contudo, o atual governo desta 
cidade está transferindo restos a pagar para o exercício de 2015, uma demonstração de 
descontrole e de que faz o mesmo que os governos anteriores fizeram e ele tanto critica. 
Lembrou que o mesmo filósofo disse que o tesouro público deve ser reposto e a dívida 
reduzida, portanto, espera que o governo de Salesópolis reduza gastos supérfluos e faça 
rigoroso controle, definindo prioridades, como a saúde. Comentou que o município entra, 
mensalmente, na lista dos devedores do CAUC – Cadastro Único de Convênios e 
constantemente perde verbas e emendas que parlamentares lutam para conseguir. 
Acrescentou que o atual “desgovernante” acusa a oposição, formada por ele e pela Nobre 
Colega Sandra, de boicotarem sua administração, o que não fazem porque não há 
administração, apenas desídia e desordem. Falou que se tivessem tal poder o fariam, mas, 
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ao contrário, consideram-se boicotados, assim como entende que o são todos os 
Vereadores, servidores púbicos e a população, haja vista que sequer atende aos pedidos ou 
responde os requerimentos dos Vereadores no prazo, enquanto bancam “os amigos do rei” 
em cargos de confiança, sem cumprirem carga horária. Disse que a população está sem 
atendimento na saúde devido à intervenção absurda na Santa Casa local, sem papel 
higiênico nas escolas, os servidores sem água, contudo e ainda achando que sabem o que 
a população precisa, a Administração pretende construir um espelho d’água na avenida e 
instalar elevador no Portal da cidade. Enfatizou que este tipo de arrogância deve ser 
controlada e leu uma adaptação do Poema “Sinto Vergonha de Mim”, de Rui Barbosa e, 
após a leitura, parabenizou o “Senhor  Desgovernante” pelos dois anos de desgoverno e 
registrou seu pesar ao povo de Salesópolis pelos dois anos perdidos. Ressaltou que os 
Vereadores da oposição (ele e a Verdora Sandra) batalham porque querem “pregar aqui”, 
mas, embora o sacrifício que enfrentaram,  têm esperança de que tudo melhore. Desejou 
um ano de vida longa, saúde, paz e prosperidade a todos para que consigam realizar seus 
sonhos e, por fim, agradeceu a Deus por ter saúde e enfrentar toda batalha deste 

ano. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA iniciou agradecendo à Deus e à sua família que 
sempre o acompanha, certos de que ele trilha o caminho da verdade na busca de melhorias 
para a população a que pertence, e também agradeceu os Nobres Pares, por mais este 
ano, aos Colegas da Mesa Diretora, por toda contribuição dada para que o ano corresse 
tranquilo. Parabenizou os funcionários da Prefeitura Municipal que trabalham em prol da 
população, com empenho para fazer o melhor possível e, em seguida, agradeceu as 
Polícias Militar e Civil, pois,  diante de todas as dificuldades encontradas, que considera 
responsabilidade de todas as pessoas envolvidas, executaram um trabalho favorável, muito 
embora a garantia da segurança não seja tão fácil, pois, diariamente, brotam mais cem 
ladrões e traficantes, dificultando as medidas diante das possibilidades. Também agradeceu 
os Deputados eleitos e reeleitos com a votação dos salesopolenses, declarando-se certo de 
que eles trarão melhorias para este município, mas reconhecendo que “uma andorinha só 
não faz verão”, e que, portanto, será necessária a união de todos para fortalecer a cidade. 
Reportando-se à manifestação do orador que o antecedeu, de que nesta Casa de Leis há 
apenas dois opositores, ressaltou que, no conjunto, ambos fazem parte da situação, tanto 
que aprovam matérias e também buscam, junto dos seus Deputados, melhorias para este 
município. Lembrou que esta condição de oposição e situação é temporária e afirmou que a 
união facilita a garantia de melhoria, enfatizando ainda que o mais difícil é quando há 
descontentamento pessoal sem considerar o trabalho e a vontade de conquistar resultados. 
Repudiou os trinta por cento do FPM – Fundo de Participação dos Municípios sacados do 
município pelo Governo Estadual, fator que contribuiu para a crise enfrentada nesta cidade. 
Também repudiou a Cia. Suzano de Papel e Celulose que agravou em quase setenta por 
cento o problema local, ou seja, foram dois grandes problemas que geraram dificuldades e o 
desemprego,  agravando muito os problemas de Salesópolis. Declarou-se certo de que 
deixou sua contribuição, fazendo tudo o que estava ao seu alcance para minimizar tais 
problemas. Disse que sempre avaliou as matérias que foram deliberadas neste Poder 
Legislativo, juntamente com os Pareceres do Contador e Procurador Jurídico. Lembrou 
ainda que há interferências políticas, devido à divergências que atrasam algumas decisões 
no município, mas, ressaltou que aprovar ou não as matérias é um direito único e pessoal. 
Por outro lado, também ressaltou que votar politicamente,  traz resultado desastroso para o 
município, portanto, conclamou pelo voto com conhecimento, seguindo os Pareceres 
Juridico e Contábil, cujos profissionais são pagos para compensar o desconhecimento 
técnico dos Vereadores. Lembrou que já foram aprovados projetos nesta Casa, em gestões 
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anteriores, cuja lei não tem aplicabilidade, embora sendo legais e constitucionais e contando 
com embasamento contábil. Enfatizou que Prefeito, Vereadores e demais funcionários da 
Administração Municipal estão buscando solução para os problemas, citando como exemplo 
a regularização para a produção do carvão, a Lei Específica, dentre outros, que se arrastam 
há várias gestões. Reconehceu que há muito por fazer, mas, lembrou que muitos casos 
estão em vias de solução, tanto que onde se via apenas problema, atualmente se enxerga 
solução. Falou que o próximo ano já começou para os Vereadores,  diante dos problemas já 
pendentes de  serem solucionados e dos pedidos da população, e agradeceu nominalmente 
cada funcionário desta Casa de Leis e, finalizando, disse que sua manifestação é de sua 

autoria e não de outro autor. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS agradeceu todos os 
convites para os eventos realizados no final de semana, em especial as solenidades de 
formatura, enaltecendo e agradecendo todas, em nome da EMEI Professora Maria 
Aparecida Freire de Faria, na qual esteve presente, representando esta Casa de Leis. 
Também agradeceu toda comunidade escolar de Salesópolis, cujos funcionários se 
dedicaram ao longo do ano e colaboraram para que as crianças partam para o novo ciclo 
preparadas para este desafio. Agradeceu o Sr. Presidente por garantir as condições de 
trabalho aos Veradores nestes dois anos, bem como aos funcionários desta Casa de Leis 
pelo apoio que lhes dispensaram. Agradeceu especialmente todos os munícipes, seja 
individualmente ou por meio das associações de bairro, ou ainda outras formas de 
organização, pois, sempre se fizeram parceiros do município na busca de solução dos 
problemas enfrentados neste ano que se encerra. Por fim, citando a frase “ninguém pode 
dar aquilo que não tem, aquilo que não lhe pertence”,  declarou esperar que todos saibam 
abrir seus corações para as coisas boas, a fim de doar ao próximo o que têm de melhor e, 
finalizando, desejou a todos um feliz e santo Natal e excelente 2015. Passando a 

presidência ao Vice-Presidente, Ver. Sérgio dos Santos, o VER. FRANCISCO MARCELO 

DE MORAIS CORRÊA  iniciou agradecendo também os convites para as formaturas 
realizadas nesta cidade, no final de semana, esclarecendo que, devido aos inúmeros 
convites, muitas vezes, os Vereadores não conseguem comparecer a todos. Em seguida, 
comentou que se fez presente na Formatura da EMEI Professora Maria Aparecida Biasoli, 
justificando sua ausência nas demais, devido à coincidência de horários. Enalteceu a Festa 
de Santa Luzia, a tradicional Festa das Crianças realizada pelo “Dunga do Restaurante”, na 
Sociedade Esportiva Salesopolense, parabenizando a organização responsável pela Corrida 
da Nascente, ocorrida no dia anterior a esta sessão. Agradeceu nominalmente os 
funcionários desta Casa de Leis, destacando o Dr. Alberto Prado Sanches, que trabalhou 
tantos anos nesta Casa de Leis, lembrando que foi obrigado a realizar o Concurso Público, 
motivando a saída do mencionado Assessor Jurídico. Em seguida, agradeceu os Nobres 
Pares, enfatizando que não adianta os Vereadores brigarem, pois as brigas apenas 
beneficiam os adversários, ressaltando que devem sim, juntos brigarem por uma cidade 
melhor e pelo bem da população. Declarou esperar que o próximo ano seja melhor, com as 
várias obras prestes a iniciar, como o asfaltamento de ruas, obras que devem ser 
fiscalizadas pelos Vereadores, evitando casos iguais a obra realizada, na gestão anterior, 
em frente a EMEF Mestra Henriqueta, que apresentou problemas posteriores e, apesar da 
denúncia ao Ministério Público e notificação à empresa responsável, até o momento, nada 
se resolveu. Reportando-se à Santa Casa local, enfatizou a importância de realizar a obra 
que se faz necessária, esperando seja feito o necessário, evitar grandes obras que geram 
longas dívidas, portanto, mais prejuízo para o município. Alertou a todos que não se 
esqueçam do convênio a ser firmado com a Sabesp, ainda pendente desde a gestão 
anterior, pois, ao firmá-lo, poderá garantir melhor recurso para este município, minimizando 
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os problemas. Falou que esta cidade precisa de cinco medidas, operação tapa-buracos, 
contratação de empresa para limpeza da cidade, comentando que a única cidade que se vê 
limpa e enfeitada é Guararema, pois, os demais da região se não estão igual, estão pior que 
Salesópolis, haja vista que aquela é a única que tem dinheiro para este fim. Prosseguindo, 
enfatizou as medidas necessárias à Área de Educação, informando que, no próximo ano, 
será enviado a esta Casa de Leis,  novo Plano de Carreira do Magistério e melhoria na Área 
de Saúde. Ressaltou que, se as estradas rurais estiverem em péssimas condições, o povo 
vem até a Santa Casa, contudo, não adiantam estradas boas sem médico para atendê-lo, 
lembrando que referido hospital é de todos, merecendo atenção especial e luta de todos, 
lembrando que foi formado a Associação Amigos da Santa Casa, com o objetivo  de ajudar 
na melhoria. Falou que a Santa Casa local precisa de dinheiro, entretanto, mencionou a 
situação da Santa Casa de São Paulo, cuja mídia vem divulgando a grave situação e alta 
dívida. Lembrou-se das corrupções que também vêm sendo noticiadas, tanto no Governo 
Federal quanto Estadual, esperando que isto não ocorra neste município. Apesar das 
dificuldades, espera que o próximo ano seja melhor, embora as perspectivas de 
dificuldades. Lamentou que a Companhia Suzano de Papel e Celulose tenha abandonado 
este município, que vive exclusivamente da madeira, lembrando que, para efetivar o turismo, 
depende também de investimentos privados e não apenas de ações públicas. Declarou 
entender que a aprovação da Lei Específica será a salvação deste município, que segue 
tramitando e há previsões para votá-la no próximo ano. Também disse estar certo de que a 
situação será melhor com a compensação financeira pelo uso da água produzida nesta 
cidade, relatando o fato noticiado no Jornal Nacional (programa jornalístico da Rede Globo 
de Televisão), de que será utilizado o volume morto das barragens locais, decisão que 
sequer foi autorizada pelo Poder Executivo e por este Legislativo, ressaltando a situação de 
seca em que se encontram tais barragens. Lamentou que Salesópolis nada recebe pelo 
fornecimento de água, portanto, espera que a compensação seja um apoio para salvar esta 
cidade, do contrário, o próximo ano será tão difícil quanto este que se finda. Por fim, desejou 
feliz Natal aos Nobres Pares e familiares, e a todos os salesopolenses, bem como um 

excelente 2015, com muita saúde. Não havendo mais oradores inscritos,  o SR. 

PRESIDENTE concedeu a palavra, como Líder de Bancada, ao Ver. Cristian Luiz 

Candelária (PV) o qual comentou que, nesta semana, esteve reunido com o Partido Verde 
da região e  foi questionado sobre seu trabalho e, em nome deste partido, agradeceu todos 
os munícipes que trouxeram sugestões para que apresentasse um total de sessenta 
proposições no decorrer do ano. Comentou que foram quarenta e seis Indicações, doze 
Requerimento e duas Moções de Congratulações, agradecendo os Nobres Pares por 
aprovarem todos. Registrou que trinta por cento de suas indicações foram atendidas pelo 
Poder Executivo, certo de que todas propostas e sugestões eram possíveis de serem 
atendidas e tinham fundamento e objetivo de melhorias. Agradeceu o Jornal do Povão que 
acompanhou seu trabalho, o Sr. Renato que atendeu seus diversos pedidos, como 
demarcações de rua, patrolamento de estradas, limpeza de córregos, troca de tampa de 
bueiros entre outros, citando cada proposição pelo seu número. Enfatizou o atendimento à 
sua solicitação referente ao DEJEM – Diária Especial por Jornada de Trabalho 
Extraordinária, proporcionando aos Policiais Militares locais, receberem por diária extra, 
cento e sessenta e um reais. Também agradeceu o Sr. Prefeito Municipal e estendeu sua 
gratidão a todas as secretarias municipais, principalmente, aos munícipes que lhe trouxeram 
várias sugestões, e agradecendo também a todos os Veradores, aos que apresentaram 
proposições e aos que não apresentaram nenhuma. Por fim, deixou claro que não é 

oposição, nem situação, está junto com o povo. Em seguida, também como Líder de 
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Bancada,o Ver. Benedito Lélis Renó (PT), em nome da sua bancada, disse que se 
colocou na oposição, não enquanto Vereador, mas enquanto partido, por não concordar 
com a forma de administração deste município, haja vista ter um projeto diferente. 
Comentou que uma das definições do partido foi a ética, para que não lhe fosse preciso 
ajoelhar e se humilhar perante o Poder Executivo para conseguir realizações. Enfatizou a 
necessidade de analisar os homens públicos por suas condutas, os que tiram proveitos 
pessoais e trabalham para se beneficiar e à sua família, práticas que o partido não 
concorda. Também ressaltou que o partido não admite traidores e, para usar a tribuna, é 
importante olhar o passado. Disse que não tem problemas pessoais com o atual Governo, 
tanto que nunca fez parte do grupo e ainda ficou doze anos fora da política, por não 
concordar com os integrantes do grupo. Reiterou a necessidade de olhar o passado, pois, 
os mesmo “que batem no peito” para atribuir-se honestidade, são os que têm dúvida desta 
virtude. Por fim, disse que, na política, a pior palavra é a traição e, somente sem ela mudará 

a política no município e no País. Ainda, como Líder de Bancada, o Ver. Claudinei José 

de Oliveira (PR) disse que, no início do próximo ano, esta bancada terá novo líder. Em 
seguida, agradeceu os investimentos, recursos, emendas parlamentares liberadas pelos 
deputados do partido, lembrando que o Chefe do Poder Executivo pertence a esta bancada, 
assim como o Vereador representante do Distrito do Remédio (Ver. Paulo Roberto), outro 
representante da zona rural, portanto, agradeceu e declarou ser necessário continuar 
solicitando. Comentou que a base do seu partido, apesar dele não concordar, em nível 
nacional, está aliada ao PT – Partido dos Trabalhadores, envolvido na corrupção do País. 
Em nível estadual, também está aliada ao mesmo partido, embora alguns tenham saído do 
governo, portanto, ao falar enquanto líder de bancada, questiona qual é essa bancada e as 
coligações. Lembrou que, a cada época e lugar, o partido se alia a um e outro, defendendo 
a área social ou a si próprio e, enfatizou que apóia a gestão atual do município e discute as 
situações com as quais discorda. Enfatizou que prefere falar de pessoas e não de partido, 
acreditando que, se a filiação não fosse obrigatória, muitas pessoas se candidatariam aos 
cargos eletivos. Lembrou que há trinta e seis partidos no País, considerando-os todos 
iguais, diferentemente do passado, quando os partidos eram definidos de direita, centro e 
esquerda e, atualmente, o que impera é a multisiglapartidária. Ato contínuo, agradeceu os 
Nobres Pares do seu partido, pela confiança em atuar como Líder de Bancada, acreditando 
que outros devem assumir e enxergar o que ele mesmo não consegue mais ver. Frisou seu 
apoio ao Poder Executivo a tudo que atenda as necessidades da população, continuando a 
lutar por recursos que a beneficie, seja diretamente ou para as associações, para área de 
saúde ou pavimentação. Por fim, ressaltou que, pelo que esta cidade oferece, merece 
receber muito mais, não só do seu partido, como dos partidos dos demais Nobres Pares, a 
quem cabe buscar tais melhorias. Por fim, disse que é isto que lhe motiva prosseguir 
investido de cargo público, certo de ainda pode buscar e conseguir mais, sem enganar 
ninguém, não por causa dos partidos, pois, a cada dia que passa, se acomodam dentro do 

governo. Antes de passar para a eleição da renovação da Mesa Diretora, o SR. 

PRESIDENTE solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura do OFÍCIO Nº 696/14 
GP do Poder Executivo, solicitando a convocação de Sessão Extraordinária do Legislativo 
Municipal, com o objetivo de apreciar o PROJETO DE LEI Nº 022/14 (Dá nova redação ao 
Artigo 5º da Lei Municipal Nº 1.463 de 20 de Dezembro de 2005 que dispõe sobre a 
instituição, no Município de Salesópolis, da Contribuição para Custeio dos Serviços de 
Iluminação Pública – COSIP, prevista no Artigo 149-A da Constituição da República, e dá 
outras providências) e justificando que tal convocação baseia-se na necessidade da 
aprovação da matéria neste ano, para vigorar no próximo exercício, respeitando o princípio 
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da anterioridade tributária, onde disciplina que a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios estão proibidos de cobrar qualquer tributo no mesmo exercício financeiro, ou 
antes de noventa dias da data da publicação da Lei que os instituiu ou aumentou, de acordo 
com o previsto no Artigo 150, II, “b” e “c” da Constituição da República. Terminada a leitura, 

o SR. PRESIDENTE convocou então os Nobres Vereadores, para a Sessão Extraordinária, 
a ser realizada no próximo dia dezoito de Dezembro, quinta-feira, às nove horas. Em 
seguida, de acordo com as disposições legais e regimentais, deu início à ELEIÇÃO PARA 
RENOVAÇÃO DOS CARGOS DA MESA DIRETORA DESTE LEGISLATIVO, PARA O 
MANDATO DE PRIMEIRO DE JANEIRO A TRINTA E UM DE DEZEMBRO DE 2015. 
Esclareceu que, de acordo com as disposições legais e regimentais, a votação seria aberta 
e nominal e, sendo permitida a reeleição de Vereador, apenas uma vez, para o mesmo 
cargo, estavam impedidos de participar da eleição para o cargo de Presidente, somente ele, 
Ver. Francisco Marcelo, para o cargo de 1º Secretário, estava impedido o Ver. Edney e, para 
o cargo de 2º Secretário, o Ver. Paulo Arouca, haja vista que os três estavam completando 
dois anos nestes cargos. Quanto aos demais Vereadores, todos poderiam concorrer e 
serem eleitos para qualquer cargo da Mesa. Explicou que, a medida que fossem chamados, 
os Vereadores deveriam dizer o nome do seu candidato ao cargo e que, havendo empate 
na eleição de qualquer cargo, seria realizado o segundo escrutínio com os nomes mais 
votados, e ainda, persistindo o empate, a disputa do cargo seria por sorteio. Acrescentou 
que, primeiramente,  realizaria a eleição para o cargo de Presidente e, em seguida, para os 
cargos de Vice-Presidente, 1º e 2º Secretários, respectivamente. Feitos os esclarecimentos, 

o SR. PRESIDENTE deu início à eleição, fazendo a chamada nominal e, tendo todos os 
Vereadores votado, anunciou o resultado final, para o cargo de PRESIDENTE, foi eleito o 
VER. PAULO AROUCA SOBREIRA, com nove votos, sendo que o Ver. Benedito Lélis 
Renó, recebeu dois votos, dele mesmo e da Verª. Sandra Regina de Assis. Em seguida, 
procedeu-se da mesma forma e separadamente, as votações para os cargos de VICE-
PRESIDENTE, sendo eleito o VER. FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA, por 
unanimidade, ou seja, onze votos;  de 1º SECRETÁRIO, eleito o VER. CRISTIAN LUIZ 
CANDELÁRIA, com oito votos, sendo que a Verª. Sandra Regina de Assis recebeu três 
votos, dela mesma e dos Vers. Benedito Lélis Renó e Sérgio dos Santos;  e, por fim, de 2º 
SECRETÁRIO, sendo eleito o VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS, com nove votos, 
sendo que a Verª. Deise Aparecida Corrêa Duque, recebeu dois votos, dos Vers. Benedito 

Lélis e Sandra Regina. Terminadas as votações, o SR. PRESIDENTE proclamou o resultado 

final da eleição da MESA  DIRETORA  DA  CÂMARA MUNICIPAL,  PARA O 3º PERÍODO 

DA 16ª LEGISLATURA, a tomar posse, automaticamente, a partir de primeiro de janeiro de 

2015: PRESIDENTE – VER. PAULO AROUCA SOBREIRA,  VICE-PRESIDENTE – VER. 

FRANCISCO  MARCELO DE MORAIS  CORRÊA, 1º SECRETÁRIO – VER. CRISTIAN 

LUIZ CANDELÁRIA,  E 2º SECRETÁRIO – VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS. Antes 

de encerrar a sessão, o SR. PRESIDENTE desejou um feliz Natal e um próspero Ano Novo 
a 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 15 de Dezembro de 2014. 

 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  :    
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2º SECRETÁRIO  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Extraordinária,  
realizada em 18 de Dezembro de 2014.   

 
 
 


