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              ATA DA 6ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

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

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

Legislativo, realizou-se a Sexta 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. Sérgio dos 

Santos requereu a dispensa da leitura, requerimento este que, submetido ao Plenário, foi 

aprovado por unanimidade.  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:  

REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  042 – Prestar diversas 

informações acerca da Secretaria Municipal de Educação, desde número de alunos 

matriculados, unidades escolares em funcionamento, usuários do transporte escolar, bem 

como os funcionários que trabalham na sede dessa Secretaria e os membros do Conselho 

Municipal de Educação, Conselho de Alimentação Escolar, e Conselho do FUNDEB, da 

Comissão de Obras, Serviço Público, Educação e Saúde;  043 – Encaminhar cópia do 

Processo Licitatório do FUMEFI – Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento, 

referente à pavimentação e recapeamento em diversas ruas do município, com investimento 

previsto no valor de R$ 2.605.086,11,  bem como enviar a relação das ruas que serão 

recapeadas ou pavimentadas com tal recurso;  044 – Encaminhar cópia do Projeto Técnico 

da Travessia do Aterrado, bem como do Processo Licitatório desta obra, ambas do Ver. 

Benedito Lélis Renó;  045 – Enviar uma relação, referente ao mês de Março/2013, contendo 

os nomes de todos os funcionários da Secretaria Municipal de Educação, com seus 

respectivos cargos, local e horário de trabalho, bem como os que estão em outras 

secretarias, informar as funções que estão exercendo, se retornarão às suas funções e, em 

caso positivo, informar data, local e horário de trabalho e justificar, em caso negativo, do 

Ver. Francisco Marcelo de Morais Corrêa; 046 – Responder às questões e enviar as 
cópias dos documentos que relaciona, referente à intervenção na Santa Casa de 
Misericórdia Frederico Ozanan, do Ver. Benedito Lélis Renó – desps.: Aprovados, 

encaminhe-se;  INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  097 – Determinar 

ao setor competente, adotar as providências necessárias para solução dos problemas da 

Rua Expedicionário Moacir Albino Wuo, dos Vers. Deise Aparecida Corrêa Duque e Cristian 

Luiz Candelária;  098 – Analisar o Anteprojeto de Lei que anexa, dispondo sobre a criação 

da Central Reguladora de Vagas (CRV), para posterior envio na forma de Projeto de Lei, 

para deliberação deste Legislativo; 099 – Analisar o Anteprojeto de Lei que anexa, dispondo 

sobre a criação do Programa de Entrega Domiciliar de Medicamentos – PEDM de uso 

contínuo,  às pessoas portadoras de necessidades especiais e idosos,  em todo o território 

do Município, e dá outras providências, para posterior envio na forma de Projeto de Lei, 

para deliberação deste Legislativo;  100 – Providenciar iluminação pública para a Travessa 

Um,  da Rua Sebastião Antonio de Souza, todas do Ver. Francisco Marcelo de Morais 

Corrêa;  101 – Adotar providências para o cadastro do Município junto ao Governo Federal, 
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no Programa de Preparação de Atletas e Capacitação, tipo de instrumento que encontra-se 

aberto por meio de convênio no SICONV, até dia 31/12/2013,  do Ver. Edney Campos dos 

Santos e outros; 102 – Notificar a empresa responsável pela obra da calçada da Rua XV de 

Novembro, em frente à Serralheria do Anderson, na conhecida Vila Henrique, a refazer o 

trecho de acesso aos portadores de necessidades especiais, onde está empoçando as 

águas pluviais;  103 – Estudar junto ao setor de meio ambiente e de turismo, a retirada das 

árvores e postes que estão dificultando o acesso e movimentação dos portadores de 

necessidades especiais, nas calçadas das proximidades do paredão da Vila Henrique;  104 

– Notificar a Sabesp a refazer o serviço de tapa-buraco, em frente a Oficina Mecânica do 

Flávio, Nº 140 da Rua José Rodrigues de Camargo, Jardim São Vicente;  105 – Determinar 

ao setor competente, patrolar e cascalhar a Travessa da Estrada do Serrote, que contorna o 

campo de futebol da Vila Bragança; 106 – Notificar o Sr. Yamamura, proprietário do terreno 

que beira a Estrada do Bragança, para que realize a poda das árvores de sua propriedade, 

no trecho entre esta e o Instituto Dona Placidina,  todas do Ver. Sérgio dos Santos; 107 – 

Patrolar a Estrada do Espelho D’Água, Bairro Varjão, incluindo a Estrada do Zé Carvalho 

(próximo ao sítio do Sr. Antonio Moraes);  108 – Colocar placa proibindo virar a direita na 

Travessa do Mercado, na altura da Rua XV de Novembro, evitando que veículos trafeguem 

na contramão da principal rua da cidade, por falta de informação;  109 – Tomar providências 

visando o fechamento dos buracos que se formaram no asfalto da Rua Bela Vista, todas do 

Ver. Cristian Luiz Candelária;  110 – Viabilizar junto ao setor competente, a manutenção do 

muro localizado próximo ao portão de entrada da EMEF Professora Sônia Maria da 

Fonseca, do Ver. Edney Campos dos Santos e outros – desps.: Encaminhe-se, Plenário 

ciente; COMUNICADO do Ministério da Educação sobre a liberação de recurso financeiro 

para Alimentação Escolar nos valores de R$ 3.370,00 – Pré-Escola,  R$ 132,00 – EJA, R$ 

8.118,00 – Ensino Fundamental, R$ 1.260,00 – CRECHE, e R$ 250,00 – AEE – desp.: 

Arquive-se, lidas no Expediente.  Terminada a leitura, o Sr. Presidente concedeu a palavra 

aos Nobres Edis inscritos.  O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ iniciou justificando seu 

Requerimento Nº 44, enfatizando que, para fiscalizar a obra, precisará dos documentos 

solicitados e que o povo cobra muito a fiscalização por parte dos Vereadores, fator que 

justifica a renovação dos membros desta Casa de Leis. Também justificou seu 

Requerimento Nº 46, dizendo que não se manifestará favorável nem contrário à 

intervenção, por não conhecer seu teor, contudo, disse que a Municipalidade assumiu uma 

grande responsabilidade, haja vista que não consegue nem tapar um buraco da cidade e, 

diante da receita do município e a importância da área de saúde, reconheceu o grande 

risco, mas também a dedicação dos Nobres Colegas Marcelo e Paulo, ambos trabalhadores 

e conhecedores da área de saúde, contudo, lembrou-se da manifestação do Nobre Colega 

Sérgio, em sessões anteriores,  quando comentou a pouca responsabilidade com que as 

pessoas administram a coisa pública neste município. Alertou que os resultados desta 

intervenção recairão sobre esta Casa de Leis, sejam positivos ou negativos, daí a 

necessidade de obter as informações solicitadas. Por fim, registrou que o Sr. Prefeito 

Municipal não tem respondido corretamente os seus requerimentos e, se não o fizer, 

recorrerá aos meios legais para consegui-los. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS reportou-se 

inicialmente ao Requerimento Nº 46 do orador que o antecedeu, parabenizando o Sr. 

Prefeito Municipal pela intervenção na Santa Casa de Misericórdia Frederico Ozanan, 

lembrando que a campanha dele foi baseada na área de saúde. Enfatizou que não lhe 

importa se há buracos nas ruas, pois a isso dá se um jeito, contudo, a população deve ter 
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médico para lhe atender, sem o qual,  e os recursos necessários,  uma pessoa pode morrer. 

Enfatizou que a intervenção foi necessária porque é impagável a dívida atual daquela Santa 

Casa, resultante da sua má administração nos últimos anos, registrando seu apoio e 

parabenizando o Prefeito Rafael pela decisão corajosa. Acrescentou acreditar que, ainda 

que os Vicentinos vendam todas as suas propriedades, não conseguirão pagar a dívida, 

conforme foi exposta na reunião citada pelo orador que o antecedeu, oportunidade em que 

todos foram esclarecidos e também que o atual Provedor – Sr. Horácio do Prado, 

parabenizou e agradeceu o Sr. Prefeito Municipal pela iniciativa. Concluiu sugerindo a 

todos que torçam pelo sucesso, porque a população ajudou na construção do prédio da 

Santa Casa. Ato contínuo, expondo fotos no telão do plenário desta Casa de Leis, justificou 

oralmente cada uma das suas Indicações. Iniciou pelas Indicações Nºs 102 e 103, 

enfatizando que, se as obras não forem refeitas, levará os casos ao Ministério Público e, 

quanto à Indicação Nº 104, disse esperar que a Sabesp acione a empreiteira que contratou 

para que também refaça o serviço. Com relação à Indicação Nº 105, lembrou que o orador 

que o antecedeu, comentou de uma obra em entrada particular, foi fiscalizá-la e constatou 

que a rua não é particular e as pedras colocadas foram pagas, mas, espera que o serviço 

seja refeito pela Municipalidade, em respeito às seis famílias que moram lá e pagam seus 

impostos. Atendendo reclamações, disse que apresentou a Indicação Nº 106, a pedido dos 

munícipes que são obrigados a utilizar o leito da estrada porque o acostamento que foi 

invadido pela cerca viva do terreno do Sr. Yamamura.  Retomando sobre a intervenção da 

Santa Casa, disse estar certo de que o Sr. Prefeito tomou a melhor decisão e, certamente, 

ele consultou seu departamento jurídico, pois, é uma pessoa esclarecida e não faria 

besteira. Disse que questionou o Sr. Prefeito sobre a situação dos funcionários da Santa 

Casa, acreditando que a Prefeitura não poderá arcar com verbas rescisórias ou outras que 

se referem ao período anterior à intervenção, as quais entende,  caberão aos Vicentinos ou 

à entidade que quis administrá-la, pois é deles o resultado da má administração. Por fim, 

disse que a coisa pública deve ser bem administrada e o povo terá direito a cobrar todos os 

Vereadores e demais envolvidos. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA disse que está 

nesta Casa de Leis, há muito tempo, acompanhando vários Chefes do Poder Executivo, 

portanto, parabenizou o atual pela intervenção da Santa Casa e que, se tivesse outra 

alternativa, seria adotada. Lembrou que a Santa Casa era administrada pela Sociedade São 

Vicente de Paulo e, no ano passado, ouviu comentários e tomou conhecimento da criação 

de uma associação que passou a administrá-la, entretanto, em momento algum, os 

Vereadores foram oficializados,  seja pela nova entidade ou pelo então Chefe do Executivo. 

Lembrou que esta Casa de Leis é quem aprovou os convênios para repasse de recurso 

financeiro da Prefeitura Municipal à Santa Casa, mas, lamentou, que a entidade, criada na 

calada da noite, passou a ter Provedor, Tesoureiro e até funcionários comissionados e 

concursados da própria Administração Municipal, continuou recebendo o repasse, mas,  

nem sequer o Conselho Central da Sociedade São Vicente de Paulo, informou este 

Legislativo sobre tal mudança. O orador disse que, diante da situação, o Poder Público 

pode até errar, mas, não se omitir, pois, as pessoas precisam do Pronto Atendimento, 

sempre mantido pelo Executivo Municipal. Registrou que o próprio Provedor da Santa Casa 

– Sr. Horário do Prado, disse que não tinha mais o que fazer, quando o Prefeito Rafael 

tomou a postura que poucos fariam diante da grande responsabilidade e das dívidas do 

município, contudo, ou ele tomava aquela decisão, ou perderia os recursos de internações, 

ou ainda teria que arranjar outro espaço para instalar o Pronto Atendimento. Enfatizou que, 
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se o Prefeito sair vencedor nessa batalha, também se julgará vencedor por apoiá-lo, tal qual 

outros companheiros e, se perder, sentir-se-á como tal, mas, jamais será omisso. Falar que 

certas pessoas foram provedoras ou administradoras da Santa Casa local porque tinham 

conhecimento técnico, estudo ou outros requisitos não adianta, pois elas contribuíram para 

a atual situação, portanto, não adianta ninguém bater no peito e dizer que é Administrador 

de Saúde se deixou a situação chegar até o ponto que chegou. Por outro lado, sabe que há 

pessoas,  que tinham vontade de fazer alguma coisa para ajudar a Santa Casa, mas, não 

tinham conhecimento para realizar. Informou que Salesópolis perdeu recursos relativos ao 

Projeto Pró-Santa Casa,  de Emendas Parlamentares, apresentadas por Deputados 

Estadual e Federal, devido à pendências de documentos daquela entidade. Reiterou que 

está do lado do Sr. Prefeito Municipal, defende e defenderá a bandeira de Salesópolis e, 

ainda que,  mais tarde, cheguem à conclusão que a intervenção não foi a melhor alternativa, 

entenderá que o Sr. Prefeito Municipal errou, mas não se omitiu. Lembrou que outras 

Santas Casas das cidades da região também sofreram intervenção, como as de Suzano e 

Mogi das Cruzes, lembrando ainda que o Prefeito Rafael falou, na reunião já citada,  que 

sacrificaria outras áreas, mas, não deixaria de garantir o atendimento à população na área 

de saúde, destacando que, embora algumas pessoas tenham o melhor Plano de Saúde, 

receberão os primeiros socorros no Pronto Atendimento desta cidade. Por fim, disse 

acreditar que as dívidas serão levantadas, parceladas e pagas, entretanto, lembrou que, o 

problema na Santa Casa local é grande, desde 1998, e muitos passaram pelos Poderes 

Executivo e Legislativo e não o sanaram, com exceção do médico Dr. Nogueira, que 

assumiu aquela entidade, por algum tempo, realizou um excelente trabalho, mas, por 

divergências com membros da Sociedade São Vicente de Paulo da época, deixou-a, mas 

ainda assim, em melhores condições. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA iniciou 

justificando sua Indicação Nº 109, esperando que a Rua Bela Vista seja incluída no próximo 

projeto de tapa-buracos de ruas desta cidade. Quanto à Indicação Nº 107, esclareceu que a 

apresentou atendendo apelos de moradores e usuários que lhe relataram sobre os prejuízos 

causados ao proprietário de um caminhão, que afundou naquela estrada e, a tantos outros 

usuários e o transporte escolar, esperando seja incluída nos próximos projetos de 

patrolamento. Também justificou sua Indicação Nº 108, dizendo que presenciou um 

caminhão saindo da citada travessa e entrando na contramão da Rua XV de Novembro, o 

que também ocorre com outras ruas, necessitando de atenção para evitar que os turistas 

sejam multados por falta de placa.  Quanto à intervenção na Santa Casa, disse que será 

oposição para o que acreditar ser ruim para a cidade, mas, neste caso, julgou corajosa e 

firme a decisão do Prefeito Rafael, evitando o fechamento das suas portas. Disse que todos 

devem se unir e ajudar o Sr. Prefeito Municipal nessa questão, contudo, registrou que não  

devem usar a saúde para fazer política, mas, usar a política para promover a saúde. 

Parabenizou o Sr. Prefeito Municipal pela intervenção, pedindo-lhe para não se acovardar 

quando da resposta aos requerimentos dos Vereadores, que precisam fiscalizar os atos do 

Poder Executivo, como no seu caso, que tomou conhecimento de funcionários da Área da 

Saúde que recebem por oito horas diárias de trabalho, mas, cumprem apenas duas horas. 

Dirigindo-se aos Secretários Municipais que estão tratando mal os funcionários, pediu-lhes 

que sejam educados e que o respeito deve partir deles (Secretários e Vereadores), 

portanto, devem ouví-los, aceitar suas sugestões, sem arrogância, pois, somente quem está 

nas ruas sabe o que realmente está precisando e, por fim, reiterou os parabéns ao Prefeito 

Rafael, dizendo que, se cair, cairão juntos. A VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE 
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usou da palavra dizendo que ela e o Ver. Cristian apresentaram a Indicação Nº 97, a pedido 

dos moradores da citada rua, que reclamam do mato crescente que invade o calçamento, do 

acúmulo de entulho e dos inúmeros buracos no leito da via,  além das condições atuais do 

Córrego Padre Manoel, nas proximidades, cuja limpeza já foi solicitada pelo Nobre Colega 

Lélis, situações essas que favorecem a proliferação de bichos peçonhentos naqueles 

arredores. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS iniciou justificando sua Indicação Nº 

110, dizendo que há uma trinca no muro que, além de possibilitar enxergar o lado oposto, 

expõe os alunos e demais funcionários da unidade escolar à risco de desabamento, apesar 

de estar contornado por fita zebrada. Com relação à Indicação Nº 101, disse que, diversas 

vezes, foi abordado por atletas salesopolenses das mais diversas modalidades, 

reivindicando suporte técnico para levar o nome do município além fronteiras, pois, não têm 

sequer preparador físico, nem recurso para transporte quando da participação em 

competições.  Disse que os Vereadores do PR – Partido Republicano (Claudinei, Edney e 

Paulo Roberto) receberam um ofício do Deputado Estadual André do Prado informando 

sobre a liberação de um recurso,  no valor de duzentos mil reais, para a construção de um 

Centro Municipal de Convivência, no Bairro Fartura, e finalizando, destacou e agradeceu a 

atenção desse parlamentar a este município. Passando a presidência ao Vice-Presidente, 

Ver. Cristian Luiz Candelária, o VER. FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA 

justificou oralmente seu Requerimento Nº 45, dizendo que, quase todos os dias,  tem sido 

questionado sobre o retorno de apenas alguns funcionários da Secretaria Municipal de 

Educação que vinham prestando serviço em outros setores municipais e, para saber o que 

responder, de forma correta, precisará das informações ora solicitadas. Também justificou 

oralmente sua Indicação Nº 100, enfatizando que já esclareceu ao morador solicitante, que 

o município encontra-se em difícil situação financeira para atender essa e outras diversas 

solicitações dos demais Vereadores, pois, atualmente, a Prefeitura Municipal tem que pagar 

por este serviço, do contrário, o serviço não é realizado. Com relação à sua Indicação Nº 

98,  esclareceu que a proposta visa a regulamentação e organização desse setor e, quanto 

à Indicação Nº 99, esclareceu que muitas pessoas não têm condições de buscar seus 

medicamentos, seja por motivo de saúde, por falta de transporte próprio ou ainda, por morar 

na área rural, reunindo as dificuldades anteriores, mas, para isso, é necessário um 

cadastro, evitando acontecer como na gestão anterior, cujo Prefeito fez promessa, em 

campanha política, que entregaria medicamento a todos e, no fim, ninguém recebeu, 

enfatizando que sua proposta visa beneficiar somente os que necessitam. Referindo-se à 

intervenção na Santa Casa local,  parabenizou o Nobre Colega que solicitou informações a 

respeito e, citando as manifestações dos Vereadores sobre a coragem do Prefeito e que o 

sucesso ou fracasso da decisão também recairá sobre esta Casa de Leis, disse o orador 

que, na condição de Vereador, entende que o Prefeito Rafael não tinha outra solução. 

Comentou que ele não queria tomar tal decisão, mas, consultando sua equipe, chegaram à 

conclusão de que era a única alternativa, contudo,  informou que a medida vigorará, a 

princípio, por doze meses, podendo ser prorrogada ou não. Enfatizou que o Prefeito Rafael 

fez a coisa certa, pois a Santa Casa estava sem mando, sem administração, atingindo então 

a dívida em torno de quatro milhões de reais. Alertou ao Sr. Prefeito Municipal, ao 

Interventor  - Sr. Rodrigo (funcionário da Secretaria de Saúde), e outra funcionária da 

Administração Municipal que, em 2008, a Santa Casa contava com trinta funcionários e, 

atualmente, são cinquenta e cinco, contudo, falta médico. Acrescentou que só o Setor de 

Agendamento de Especialidades, da Santa Casa local, conta com três funcionárias, 
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entretanto, não há especialistas atendendo, questionando a razão disso. Ressaltou a 

necessidade de tomar sérias decisões, pois, diante de uma dívida de quatro milhões e 

cinquenta e cinco funcionários, o Sr. Prefeito não conseguirá fazer muita coisa, precisando 

de coragem para dispensar funcionários, pois, aquela entidade tornou-se um cabide de 

emprego para políticos. Parabenizou o Sr. Prefeito pela decisão, declarou seu apoio, mas, 

reiterou que não adianta contratar um monte de especialistas, realizar partos, se não 

conseguir manter o básico, sendo dois médicos no Pronto Socorro e um Clínico Geral,  e 

que, somente após “arrumar a casa”, deve retomar o atendimento em Ortopedia e outras 

especialidades, bem como realizar parto. Lembrou que esta sugestão visa evitar o mesmo 

erro da gestão anterior em que, do primeiro ao terceiro ano, a Santa Casa contava com 

vários médicos, mas, a situação do quarto ano, teve como consequência o resultado das 

eleições (o então Prefeito Adilson perdeu a eleição, ficando em terceiro lugar). Finalizando, 

o orador enfatizou a necessidade de garantir à população, o atendimento básico e, 

posteriormente, proporcionar o que realmente ela merece e lhe foi prometido pela atual 

Administração. Retomando a presidência e não havendo mais oradores inscritos, o SR. 

PRESIDENTE passou para a ORDEM DO DIA e, solicitou ao Sr. 1º Secretário que 

procedesse a leitura dos PARECERES CJR Nº 04 e CFO Nº 10/13, recomendando a 

aprovação do Projeto de Lei Nº 002/13 (Dispõe sobre o assédio moral no âmbito da 

Administração Pública Municipal Direta, Indireta e Fundações Públicas e dá outras 

providências), de autoria do Ver. Benedito Lélis Renó;  CJR Nº 05 e CFO Nº 11/13, 

recomendando a aprovação do Projeto de Lei Nº  003/13 (Estabelece o Concurso Anual de 

Redação “Ler e Escrever é indispensável”, entre os alunos da Rede Pública Municipal de 

Ensino e dá outras providências), de autoria do Ver. Cristian Luiz Candelária; CJR Nº 02 e 

CFO Nº 08/13, recomendando a aprovação do Projeto de Decreto Legislativo Nº 001/13 

(Concede Título de Cidadão Honorário do Município ao Sr. Takundo Kusakabe e dá outras 

providências), de autoria do Ver. Benedito Lélis Renó;  CJR Nº 03 e CFO Nº 09/13,  

recomendando a aprovação do Projeto de Decreto Legislativo Nº 002/13 (Concede Título de 

Cidadão Honorário do Município ao Sr. Angelino Rodrigues e dá outras providências), 

também de autoria do Ver. Benedito Lélis Renó.  Terminada a leitura, o Sr. Presidente 

colocou em única discussão e votação os PROJETOS DE LEI Nºs 002/13 (Dispõe sobre o 

assédio moral no âmbito da Administração Pública Municipal Direta, Indireta e Fundações 

Públicas e dá outras providências), de autoria do Ver. Benedito Lélis Renó, e 003/13 

(Estabelece o Concurso Anual de Redação “Ler e Escrever é indispensável”, entre os 

alunos da Rede Pública Municipal de Ensino e dá outras providências), de autoria do Ver. 

Cristian Luiz Candelária, sendo ambos aprovados por unanimidade, sem preceder 

manifestação. Em seguida, colocou em discussão o Projeto de Decreto Legislativo Nº 

001/13 (Concede Título de Cidadão Honorário do Município ao Sr. Takundo Kusakabe e dá 

outras providências), de autoria do Ver. Benedito Lélis Renó. O VER. SÉRGIO DOS 

SANTOS disse que cada um deveria votar “com a sua consciência”, contudo, enfatizou  

que, no seu entender, a função do Vereador é fiscalizar e trabalhar para o povo, motivo pelo 

qual, declarou seu voto contrário à matéria. Lembrou ainda que o município registra tantos 

outros ex-Vereadores, citando como exemplo os Senhores “Geraldo do Tóte, Emílio e 

Ratinho”, todos então merecedores dessa homenagem, registrando, contudo,  que não 

fizeram nada mais que suas obrigações, pois receberam  seus subsídios para trabalharem 

pelo povo e não para almejarem títulos e medalhas. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ, autor 

da matéria, disse que não vem para contrariar o último orador, haja vista a democracia, 
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entretanto, esclareceu que apresentou o projeto em homenagem a Colônia Japonesa de 

Salesópolis, da qual o ex-Vereador Takundo Kusakabe foi o representante nesta Casa de 

Leis e, nas últimas eleições, referida colônia não conseguiu eleger outro representante, 

embora sua importância para a economia do município. Lembrou que muitas pessoas 

trabalham junto à Colônia Japonesa, que representa o “cinturão verde” desta cidade, sendo 

o homenageado representante de uma Nação, e foi eleito e reeleito pelos membros da 

própria Colônia Japonesa que escolhia seu representante. Disse que encontrou neste 

projeto, um meio de reconhecer aqueles que vieram dos seus países para ajudar no 

desenvolvimento desta cidade, na política ou para defender aqueles que representava. Por 

fim, conclamou aos Nobres Pares pelo voto favorável, reiterando respeitar, 

democraticamente, a opinião do orador que o antecedeu. Usando da palavra para 

Encaminhamento de Votação, o VER. SÉRGIO DOS SANTOS ressaltou que, no tocante 

ao homenageado ser um representante da Colônia Japonesa, todos os Vereadores o são; 

eles representam o município todo, portanto, referida colônia também está sendo 

representada nesta Casa de Leis. Registrou que, a última eleição, contou com dois 

candidatos da Colônia Japonesa, sendo um do seu Partido – PMDB e outro do PR, mas, 

não foram eleitos, acreditando com isso que a colônia não queira representante dos 

japoneses nesta Casa de Leis. Ninguém mais se manifestando, foi a matéria submetida à 

única votação, sendo aprovada por dez votos favoráveis contra um, do Ver. Sérgio dos 

Santos. Para concluir com a pauta, o Sr. Presidente colocou em única discussão o Projeto 

de Decreto Legislativo Nº 002/13 (Concede Título de Cidadão Honorário do Município ao Sr. 

Angelino Rodrigues  e dá outras providências), de autoria do Ver. Benedito Lélis Renó. O 

VER. SÉRGIO DOS SANTOS disse que a democracia é assim mesmo, cada um tem a sua 

opinião, portanto, tal qual fez no caso anterior, votaria contrariamente ao título para o ex-

Vereador Angelino. Concluiu enfatizando que então, apresentará pedido de concessão de 

título a todos os ex-Vereadores deste município, pois, se esses dois merecem, os demais 

são igualmente merecedores. Ninguém mais se manifestando, foi a referida matéria 

submetida à votação, sendo também aprovado por dez votos favoráveis, contra um, do Ver. 

Sérgio dos Santos. Não havendo mais matéria a ser apreciada 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 reportou-

se ao Desfile Cívico, realizado no último sábado, dia dezesseis de março, registrando a 

presença dos Deputados Estaduais Dr. Gondim, Marco Aurélio e André do Prado, Prefeito 

Adriano de Santa Branca, e uma Banda Marcial enviada pelo Prefeito Marco Bertaiolli – de 

Mogi das Cruzes. Parabenizou a Secretária Municipal de Educação que conseguiu, em 

pouco tempo, reunir professores e alunos na organização dessa festa maravilhosa, bem 

como o Professor Caetano, pela retomada da Fanfarra em Salesópolis. Destacou como sua 

homenagem especial, a Nobre Colega Deise, Professora do Centro Multidisciplinar para 

Portadores de Necessidades Especiais, cujos assistidos desfilaram, emocionando-o e 

sensibilizando-o, considerando-a uma mulher de exemplo para todos os demais 

Vereadores. Ressaltou que todos devem se orgulhar da Nobre Colega Deise e, dirigindo-se 

a ela, falou que apresentou dois títulos honoríficos e que ela também era merecedora de tal 

honraria, bem como do respeito e compreensão de todos. Registrou que a Nobre Colega 

Sandra também considerou a Vereadora Deise e sua equipe destaque no citado desfile, 

reiterando a todos que assistiram ao desfile, que valorizem as pessoas que se dedicam e 

têm dom especial. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS também parabenizou a Nobre Colega 



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 
DE SALESÓPOLIS 

Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - Salesópolis/SP 
CEP: 08970-000    - Tel\Fax: (011) 4696-1333/1716/1731 

Site www.camarasalesopolis.sp.gov.br Email: cmsalesopolis@uol.com.br 
 

continuação da Ata da 6ª Sessão Ordinária, realizada em 18 de Março de 2013                                           FL. 8 

 

 
 

Deise, declarando-se feliz de ver toda equipe da Oficina Terapêutica no desfile, registrando 

que já visitou referida oficina e constatou que o trabalho é realizado de coração. 

Parabenizou a Nobre Colega, lembrando que ela sempre fez isso, ou seja, trabalhar com 

portadores de necessidades especiais, portanto, sempre terá seu apoio e dos demais 

membros desta Casa de Leis, enfatizando que apresentaria um título em reconhecimento 

pelo seu trabalho. Também parabenizou o Grupo da Melhor Idade que se apresentou no 

mesmo desfile, declarando-se emocionado, assim como elogiou a atuação do Professor 

Edson, pela apresentação de Karatê, bem como parabenizou os demais alunos e 

professores que participaram do brilhante Desfile Cívico e a organização do evento. 

Agradeceu o Sr. Prefeito e Presidente deste Legislativo que agendaram reunião na 

CETESB, onde estiveram, na última sexta-feira, em audiência com o próprio Presidente 

daquela companhia. Informou que também ficou certo de reunirem-se com o Comandante 

do Meio Ambiente, para recorrerem das multas absurdas aplicadas a este município. Disse 

que é de um prefeito assim que o município precisa e, espera que dure muitos anos, pois, 

se trabalhar assim contará com seu apoio e dos demais membros desta Casa de Leis, pois 

juntos estão trabalhando pelo bem da população, honrando os votos que receberam, como 

o caso do Sr. Prefeito Municipal que recebeu a maioria dos votos, ultrapassando os cinco 

mil eleitores. Aproveitando, referindo-se às contas do Prefeito Rafael (referente ao exercício 

de 2008), alvo de questionamentos populares, registrou que votará com sua consciência, 

pois, se a população sabia da situação do então candidato junto ao Tribunal de Contas do 

Estado e o elegeram mesmo assim, é porque queria ele na administração municipal, 

declarando então seu voto favorável às contas municipais do ano de 2008. Desejou boas 

vindas à Empresa Bonauto, contratada pelo Estado, para o transporte de alunos da rede 

estadual, contudo, registrou que os Vereadores fiscalizarão o serviço, pois, embora tenha 

gerado vários empregos de motoristas e monitores, são prestadores de serviço público, 

mas, ainda assim, disse que está torcendo para tudo dar certo, para que todos ganhem com 

isso. Quanto ao casarão da esquina das Ruas XV de Novembro e Pedro Rodrigues de 

Camargo, disse que tem sido cobrado pelos taxistas para que seja dada uma solução e 

informou-lhes que já sugeriu ao Sr. Prefeito Municipal cobrar do proprietário os custos da 

colocação do tapume, colocado para isolar o prédio. Lembrou ainda, que consta em lei 

municipal que não pode ter casas abandonadas neste município e, aproveitando a presença 

do Sr. Prefeito Municipal, solicitou-lhe tomar providências, ainda que seja desapropriando o 

prédio pelo valor venal, reformando-o e utilizando-o para um dos órgãos da Municipalidade. 

Lembrou que o município de São Luiz do Paraitinga teve seus inúmeros casarões 

inundados pelas chuvas e foram levantados, demonstrando que isso não é impossível, 

sugerindo buscar recurso junto à Secretaria Estadual de Cultura para reformar referido 

casarão, que envergonha Salesópolis. Solicitou ainda ao Prefeito Rafael acionar a Defesa 

Civil e Corpo de Bombeiros para que avaliem a situação do prédio, que considerou 

perigosa, tomando providências, antes que aconteça uma desgraça. Por fim, ainda 

dirigindo-se ao Sr. Prefeito Municipal, reconheceu que, apesar da difícil situação financeira 

da Prefeitura Municipal,  já colocou em dia a distribuição da cesta-básica aos funcionários, 

contudo, espera que não esqueça do reajuste salarial dos funcionários municipais, certo de 

que embora difícil, ele tem competência para isto. Neste momento, o SR. PRESIDENTE 

convidou Excelentíssimo Senhor Prefeito municipal – Engenheiro Benedito Rafael da Silva, 

a sentar-se junto à mesa principal e, dando prosseguimento aos inscritos, concedeu a 

palavra ao VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA que iniciou agradecendo ao Sr. 
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Presidente desta Casa de Leis, ao Sr. Prefeito Municipal e ao Deputado André do Prado 

pelas reuniões que os Vereadores têm participado nas Secretarias do Estado, como a 

última, realizada na CETESB. Com relação às multas que vêm sendo aplicadas nos 

loteamentos e construções deste município, pela Polícia Ambiental, disse acreditar que 

serão revistas, devido ao tempo que levou para o Estado perceber a situação, assim como 

acredita que também ocorrerá com as multas aplicadas aos pequenos produtores, conforme 

já mencionadas pelo Nobre Par Cristian. Lamentou que estes órgãos, que deveriam auxiliar 

o município, estejam aplicando multas de alto valor, motivando assim as lutas e 

reivindicações dos Vereadores nas citadas reuniões, que estão sendo acompanhados pelos 

Deputados da região – Dr. Luiz Carlos Gondim, André do Prado, Estevam Galvão de 

Oliveira e Marco Aurélio. Também agradeceu o agendamento das reuniões, realizadas 

nesta Casa de Leis, com representantes das Empresas Bandeirante Energias do Brasil  e 

Júlio Simões, concessionárias de serviços que são reclamados diariamente pela população, 

os quais prestarão contas acerca das reivindicações, até a próxima sexta-feira. Enfatizou 

que tais reuniões demonstram que os Poderes Legislativo e Executivo estão trabalhando 

juntos em prol da população, graças ao Sr. Prefeito Municipal que tem convidado os 

Vereadores para o acompanharem nas reuniões junto aos órgãos do Governo do Estado. 

Lembrou das reuniões em que estiveram juntos, cadastrando pedidos para liberação de 

microônibus para a Área da Educação, ambulância para a Área de Saúde,  implantação e 

Academia ao Ar Livre para portadores de necessidades especiais, bem como apresentando 

reivindicações junto à Secretaria de Defesa Civil, ou seja, mostrando a força deste 

município. Parabenizou a Administração Municipal em geral, pelo Desfile Cívico,  

destacando também a Professora Deise, que participou com a Oficina de Portadores de 

Necessidades Especiais, o PM André Candelária com a Equipe do PROERD, da funcionária 

deste Legislativo – Sra. Elisabete,  com o Projeto CAJU (da Associação Caminhando 

Juntos) que,  devido às burocracias do Governo do Estado,  no ano passado, perdeu alguns 

recursos, entretanto, disse que essa é uma entidade que desenvolve um trabalho que 

merece destaque por atender a criança, adolescente e juventude, conforme solicitou a Juíza 

Eleitoral quando da diplomação dos eleitos para este mandato. Enfatizou a importância de 

trabalhar com associações e profissionais voltados a este público, além de muitas outras 

pessoas que querem doar de si para que seja saudável a adolescência e a juventude neste 

município. Enfatizou que tudo isso foi apresentado no desfile cívico, onde também se 

fizeram presentes os associados da ARES - Associação dos Recicladores de Salesópolis, 

expondo o tema meio ambiente, contudo, ressaltou a importância desse tema estar voltado 

ao desenvolvimento sustentável. Agradeceu aos Deputados,  Prefeitos e demais 

autoridades que deixaram seus afazeres para prestigiarem o Desfile Cívico, que contou a 

história do povo de Salesópolis. Dirigindo-se ao Sr. Prefeito Municipal, sugeriu que,  a partir 

do próximo desfile, as bandas e fanfarras participantes possam ficar, mais tempo e após o 

desfile, se apresentando na Praça da Matriz. Por fim, parabenizou o professor e maestro 

Caetano Camargo por reativar a fanfarra desta cidade. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO 

disse ter recebido várias reclamações, enquanto membro da COSPES, e que acompanhou 

o Secretário Municipal de Obras em vistoria à obra que vem sendo realizada no Bairro 

Totozinho Cardoso, quando notaram a necessidade de adequar o escoamento de água 

evitando inundar o espaço que abriga a igreja do bairro. Disse que recebeu resposta de 

alguns requerimentos de sua autoria, registrando que o Pátio Municipal para veículos 

encontra-se em processo de licitação, bem como citou cada uma das ruas que serão 
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asfaltadas ou que receberão recapeamento asfáltico. Dirigindo-se ao Sr. Prefeito Municipal, 

disse que a empresa responsável pelas obras de asfaltamento está trabalhando muito 

devagar; colocam guia em uma rua, param a obra, reiniciam em outra rua, param 

novamente, passa para outra e, desta forma, não concluem nenhuma delas. Comentou, por 

fim,  que os funcionários da empresa reclamaram por não receberem seus salários, 

portanto, necessário tomar providências, evitando que as obras perdurem quatro anos  sem 

conclusão. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA também parabenizou o Desfile Cívico e 

todos que participaram, destacando o Projeto CAJU, coordenado pela Sra. Elisabete, 

funcionária deste Legislativo, e a Oficina Terapêutica para Portadores de Necessidades 

Especiais, coordenada pela Nobre Colega Deise. Aproveitando a presença do Sr. Prefeito 

Municipal, registrou que esse lhe falou que está estudando a melhor maneira para não 

deixar os pequenos produtores sem a vacina de brucelose para o rebanho. Informou que fez  

um ofício ao Sr. Prefeito Municipal, para que acione a Empresa Bandeirante Energias do 

Brasil, solicitando providências com relação ao poste localizado na esquina das Ruas 

Theseu Bueno de Toledo e Aleixo de Miranda, expondo fotos no telão do plenário,  

comprovando a situação precária, trincado e com ferragem exposta, colocando em risco  

toda população. Em seguida, solicitou ao Prefeito Rafael aproveitar a obra que está sendo 

realizada na Rua Sebastião Nepomuceno da Silva,  e levar a pavimentação até o seu final, 

pois, na altura do Nº 1800, há o Recanto da Lua Crescente, onde o conhecido “Paulo das 

Ervas” é bastante visitado, inclusive por pessoas de outros países, em busca das ervas 

medicinais e está intransitável. O orador expôs fotos da situação da rua, em especial, em 

frente ao citado recanto, onde carros caíram no buraco e cadeirante enfrentando 

dificuldades de acessibilidade, portanto, enfatizou que, não podendo asfaltá-la, sejam 

tomadas providências para minimizar a situação atual, evitando que os visitantes levem má 

impressão desta cidade. Relatou que, na última sexta-feira, por ocasião da Festa de São 

José, embora tenha cobrado mais efetivo policial, aconteceu uma briga, em frente ao palco, 

obrigando a intervenção de civis e até mesmo de um policial, que estava de folga, 

passeando com sua família, devido à falta de policiamento na Praça da Matriz. Disse que 

procurou saber onde estavam os policiais de plantão, naquela noite, e tomou conhecimento 

de que foram abordar alguns indivíduos que invadiram a propriedade da família do saudoso 

Sr. Luciano Torraga, ex-funcionário deste Legislativo Municipal, demonstrando a dificuldade 

desta cidade com a falta de efetivo policial. Enquanto Policial Militar da Reserva, o orador 

disse que, conforme lei,  os policiais devem descansar o dobro das horas trabalhadas, ou 

seja, se trabalhar doze horas, deve descansar outras vinte e quatro horas, entretanto, nesta 

cidade, isto não ocorre pela deficiência de policial. Sugeriu a implantação da Atividade 

Delegada, ou seja, o policial de folga faz “bico legalizado” pelo Governador do Estado, 

munido de farda, arma e viatura e, dirigindo-se ao Sr. Prefeito Municipal, disse que esta é 

uma alternativa para minimizar os problemas pela falta de efetivo.  Parabenizou a guarnição 

policial de plantão na noite anterior a esta sessão, PM's Henrique e Wellington, que 

conseguiu prender um indivíduo por porte ilegal de arma (Pistola Taurus 380), na Praça 

Padre João Menendes, declarando que critica, parabeniza e também cobra soluções para 

os problemas que lhes são trazidos. Por fim, disse que o Tenente PM Dirceu, Comandante 

do Destacamento de Polícia Militar local, agradeceu a visita do Ver. Sérgio dos Santos, 

pedindo-lhe ainda para divulgar que as portas do Destacamento Policial estão abertas a 

todos que quiserem dialogar, levar reclamações, esclarecer dúvidas e solicitar 

esclarecimentos da atuação da Polícia Militar neste município. A VERª. DEISE APARECIDA 
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CORRÊA DUQUE iniciou agradecendo todos que participaram do Desfile Cívico e à 

Secretaria Municipal de Educação, onde presenciou a dedicação de todos e, em especial, 

agradeceu à Deus, pelos alunos que têm e pelos elogios recebidos nesta data, que a deixou 

muito feliz, mas,  estendeu os elogios à sua equipe, reconhecendo que ninguém faz nada 

sozinho. Disse que recebe pelo seu trabalho e cumpre a sua obrigação, contudo, enfatizou 

que trabalha com amor e dedicação, declarando-se orgulhosa e abençoada por Deus pela 

oportunidade de trabalhar com alunos especiais. Disse que trabalha, há vinte e três anos, 

com esses alunos, portanto, não os vê como diferentes, mas, como pessoas importantes na 

sua vida e, quando não estiver mais nesta vida, estará olhando por eles. Disse ainda que se 

dedica e se emociona por eles, não admite que ninguém fale deles e, embora não goste de 

baixarias e discussão, se for por eles e necessário, “vira uma onça e até um zoológico”. 

Agradeceu a sua equipe, citando-os nominalmente,  seus familiares pelo apoio e aos 

demais colaboradores do Desfile Cívico, enfatizando que os elogios recebidos nesta Casa 

de Leis e de populares,  são extensivos à sua equipe, mas, especialmente, agradeceu seus 

dezenove alunos e convidou todos para visitá-los e conhecer de perto o trabalho realizado 

na Oficina Terapêutica. Finalizando, dirigiu-se ao Sr. Prefeito Municipal agradecendo-o 

pelas oportunidades que tem lhe dado neste ano, pedindo à Deus que lhe abençoe e à sua 

equipe, por tudo que tem feito,  pois, é muito difícil ser esquecida. O VER. EDNEY 

CAMPOS DOS SANTOS informou que estão abertas as inscrições para o concurso de 

estágio na Sabesp, comentando que, inúmeros jovens o questiona sobre oportunidade de 

vagas, orientando os interessados a acessarem o site da Fundação Carlos Chagas, para 

maiores informações. Com relação ao Desfile Cívico, disse que os organizadores e a 

Administração Municipal foram felizes ao escolher o tema abordado – Reciclagem e 

Preservação do Meio Ambiente, lembrando ainda que, no dia vinte e dois de março, é 

comemorado o Dia Mundial da Água, do qual este município é um grande produtor. Disse 

esperar que as autoridades presentes tenham sentido a necessidade de preservar o meio 

ambiente neste município, contudo, de forma que se consiga gerar renda, com inclusão 

social, bem como que o Governo do Estado possa ver Salesópolis como produtor de água e 

reconhecer sua importância para o abastecimento público, diante da qualidade dos 

mananciais salesopolenses. Dirigindo-se ao Sr. Prefeito Municipal, agradeceu-lhe por tê-lo 

recebido junto com os representantes dos pais de alunos e profissionais da AEE – 

Atendimento Educacional Especializado, em seu gabinete, e pelo compromisso assumido 

em dispensar-lhes atenção especial  Passando a presidência ao Vice-Presidente, Ver. 

Cristian Luiz Candelária, o VER. FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA 

agradeceu pela primeira visita do Sr. Prefeito Municipal a esta Casa de Leis e, em seguida, 

também elogiou o Desfile Cívico,  considerando-o um desfile consciente, demonstrando a 

todos a dedicação dos funcionários da Prefeitura Municipal, especialmente, os da 

Secretaria Municipal de Educação. Disse que as demais entidades participantes 

abrilhantaram o desfile e, consequentemente, as Festividades Comemorativas ao Dia do 

Padroeiro de Salesópolis – São José. Registrou  a presença dos Deputados Estaduais 

André do Prado, Marco Aurélio e Dr. Gondim, e do Prefeito Adriano, do Município de Santa 

Branca, que há muito não ocorria em comemorações desta cidade, entendendo que vieram 

porque acreditam no trabalho da cidade e estão à disposição para ajudar a Prefeitura 

Municipal e, embora o Desfile Cívico seja uma oportunidade de visita, serve também para 

estreitar os laços. Acrescentou que, independente de partido, o município deve buscar 

apoio junto aos citados deputados, considerando que, no próximo ano, haverá eleição para 
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eles. Aproveitando a presença do Prefeito Rafael nesta Casa de Leis, elogiou o “Sr. 

Renatinho” – Diretor Municipal de Obras, pelo trabalho que vem realizando na Praça da 

Matriz, alvo de diversos elogios dos moradores daqueles arredores, pois, antes do inicio 

desta gestão, o alto som imperava naquele espaço público. Registrou que ele demonstra ter 

orgulho do que faz, portanto, sugeriu ao Sr. Prefeito Municipal que viabilize a criação de um 

órgão de trânsito no município, pois, segundo informações do Prefeito de Biritiba Mirim, o 

citado funcionário, quando trabalhava naquele município, resolveu os problemas locais de 

trânsito e de barulho, com todo apoio necesário daquela Administração. Informou que o “Sr. 

Renatinho” adquiriu uma moto, por conta própria, somente para prestar seu serviço na 

Prefeitura deste Município, merecendo que o Sr. Prefeito Municipal reveja suas funções e o 

valorize. Em seguida, também solicitou ao Prefeito Rafael empenhar-se na retomada do 

Projeto Guri, esquecido pela Administração anterior e tão reivindicado por todos. Também 

reivindicou o fornecimento de uniforme aos alunos da Rede Municipal de Ensino, à exemplo 

do que já ocorreu na gestão do Prefeito Quico e na sua primeira gestão, enfatizando a 

importância do uniforme para identificar as crianças e, embora reconhecendo que este ano 

será difícil, sugeriu que programar-se para fornecê-lo, no próximo ano, pois, há muitas 

crianças, cujos pais não têm condições de comprar roupa. Ainda dirigindo-se ao Sr. Prefeito 

Municipal, solicitou-lhe tomar providências com relação aos terrenos abandonados no 

município, considerando que esta é uma cidade turística. Citou, como exemplos, o antigo 

posto de gasolina, de propriedade do Sr. Michel Farah,  na entrada da cidade, próximo ao 

Portal Artístico, o terreno ao lado da residência do Sr. Zildo, proprietário do Depósito 

Camargão, que está abandonado há dez anos, bem como o terreno de propriedade do Sr. 

Pedro Acácio, em frente à residência do Dr. Gilberto Lozano. Mas, também lembrou que o 

terreno conhecido por “Franciscão” está virando um lixão, portanto, solicitou ao Sr. Prefeito 

Municipal cobrar providências da sua equipe de secretariado, lembrando que recebem 

salários e devem trabalhar. Por fim, alertou que a falta de atuação deles recairá sobre o 

próprio Prefeito Municipal que os admitiu, e que teria dado um prazo de cem dias para 

mostrarem serviço. Retomando a presidência e prosseguindo com a ordem de inscrição, o 

Sr. Presidente concedeu a palavra ao VER. PAULO AROUCA SOBREIRA o qual, em 

resposta ao seu requerimento sobre reajuste salarial aos funcionários públicos municipais, 

disse que o Sr. Prefeito Municipal informou que a matéria está sendo estudada, bem como 

elaborado o impacto orçamentário-financeiro para posterior envio para deliberação desta 

Casa de Leis. Parabenizou também a organização do Desfile Cívico, destacando as 

Professoras, Diretoras, Serventes, Merendeiras e demais profissionais da Área de 

Educação. Considerou o evento objetivo, mostrando a necessidade do planeta em se 

preocupar com o meio ambiente, esperando que, no decorrer destes quatro anos, o 

Município possa cumprir cinquenta por cento das metas de sustentabilidade. Lembrou que o 

próprio Prefeito Municipal, em discurso de encerramento do Desfile Cívico, destacou a 

importância da conscientização das pessoas no trato com o lixo orgânico, haja vista o alto 

custo para deslocamento, já que esta cidade não dispõe de aterro sanitário e finalizou 

enfatizando a importância da reciclagem,  cujo benefício é revertido à própria população. 

Não havendo mais oradores inscritos, o Sr. Presidente concedeu a palavra como LÍDER DE 

BANCADA (PMDB), ao VER. SÉRGIO DOS SANTOS que iniciou dizendo que, na 

empolgação durante sua manifestação anterior, cometendo uma injustiça ao não mencionar 

o trabalho realizado pela Associação Caminhando Juntos. Parabenizou o excelente trabalho 

que a entidade realiza no atendimento às crianças,  adolescentes e jovens desta cidade, 
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declarando-se feliz em ver as crianças no Desfile Cívico, junto à funcionária deste 

Legislativo, Sra. Elisabete. Também parabenizou o trabalho realizado pelo PM André 

Candelária, através do PROERD - Programa Educacional de Resistência às Drogas e à 

Violência e do Projeto Futsal TOQUE FÁCIL, atendendo também crianças e adolescentes. 

Registrou e parabenizou ainda a presença da Banda do Exército Brasileiro e da Polícia 

Militar do Estado de São Paulo, assim como a Fanfarra de Biritiba Mirim e de Mogi das 

Cruzes, bem como o Professor e Maestro Caetano Camargo que retomou a fanfarra desta 

cidade. Lamentou ter esquecido da funcionária deste Legislativo, Sra. Elisabete, pois 

presencia diariamente seu esforço junto à Associação Caminhando Juntos, que atua no 

Bairro Fartura. Parabenizou o Ten. PM Dirceu, dizendo que foi muito recebido e tratado com 

dignidade por ele no Destacamento de Polícia Militar local, contudo, registrou a 

necessidade de aumentar o efetivo policial. Parabenizou e agradeceu ao Deputado 

Estadual Dr. Gondim, que convidou o Sr. Prefeito Municipal para uma reunião, na Casa 

Civil, a fim de reivindicar o aumento do efetivo, inclusive, para atender o Distrito dos 

Remédios. Também registrou a presença dos três Deputados Estaduais – Dr. Gondim, 

Marco Aurélio e André do Prado, enfatizando que também ajudou a solicitar as emendas 

parlamentares liberadas pelo Deputado André do Prado. Disse que a população não votará 

em apenas um deputado, portanto, os votos serão divididos entre todos, especialmente, 

àqueles que estão fazendo por merecer a confiança e voto, agendando reunião e ajudando, 

conforme fez o próprio Dr. Gondim, com relação ao aumento de efetivo policial.  Lembrou 

que a campanha eleitoral da equipe do Prefeito Rafael, que o orador integrou, foi feita 

baseada na melhoria da saúde, educação e segurança, apoiando as palavras do Nobre 

Colega Marcelo com relação à necessidade de atender à infância e juventude. Finalizando, 

o orador convidou o Sr. Prefeito Municipal a vir mais vezes nesta Casa de Leis e 

disponibilizou a todos os cidadãos seu e-mail pessoal “sergiodaaurora@gmail.com”, para o 

que for necessário. Ninguém mais se manifestando, o Sr. Presidente franqueou a palavra ao 

EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL – ENGº. BENEDITO RAFAEL DA SILVA que saudou 

os presentes e internautas e iniciou declarando-se emocionado por estar, nesta legislatura,  

pela primeira vez, nesta Casa de Leis, tendo a grata satisfação de acompanhar uma sessão 

diferente do que vinha ocorrendo, considerando Deus sábio e benevolente em colocá-lo 

nesta Administração,  embora as inúmeras dificuldades. Elogiou a união e humildade de 

todos os Vereadores, acreditando que tudo isto tenha sido provocado pelas dificuldades, 

pois, do contrário, fosse um município rico, provocaria dissenções e outros interesses. 

Falou que as reivindicações apresentadas pelos Vereadores são necessárias, simples e 

ponderadas, representando as reais necessidades. Reportando-se ao Desfile Cívico, disse 

que ao sugerir o tema “Lixo e Meio Ambiente”  à Secretária Municipal de Educação, nem 

esperava que a proposta fosse, embora a simplicidade, tão bem demonstrada. Comentou 

que um Diretor da Empresa Bandeirante Energias do Brasil, que assistiu o desfile junto ao 

palco de autoridades, lembrou da sua época de criança, diante da simplicidade das 

apresentações, mas, com o tema bem desenvolvido e com a participação familiar, 

comprovando que são coisas simples que ajudam a atingir os objetivos. Falou que estava 

nesta sessão atendendo convite do Sr. Presidente, para expor sobre a situação e os 

motivos da interdição da Santa Casa. Esclareceu que a Santa Casa foi confiada a uma 

entidade que não conseguiu desenvolver o trabalho necessário, mantendo algumas 

irregularidades, interditada pela Vigilância Sanitária, com proibição de internação, porém, o 

único recurso que recebe, atualmente, são os cem mil reais de verba SUS para internação, 

mailto:sergiodaaurora@gmail.com
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portanto, o município estava correndo grande risco de perder essa única verba. Diante dos 

fatos, foi até a Vigilância Sanitária Regional, reuniu-se com sua Equipe Jurídica, Diretoria e 

Provedor da Santa Casa e a maioria dos representantes desta Casa de Leis e,  através de 

ato consciente, decidiram pela interdição, elaborando o decreto pertinente. Também 

esclareceu que este decreto permite intervir, imediatamente, em alguns pontos mais 

urgentes, e começaram por terceirizar os serviços da lavandeira a uma empresa de Jacareí 

e, na sequência, contrataram uma empresa para desinterditar o Centro de Esterilização, 

para retomada do funcionamento e, até a próxima quarta-feira, tendo estes dois itens 

atendidos, os documentos serão apresentados à Vigilância Sanitária, que se comprometeu 

em liberar as internações, evitando perder os recursos liberados pelo SUS. Lembrou que, 

liberando as internações, por consequência serão liberadas as pequenas cirurgias e, ambos 

os casos, ajudarão a aumentar a receita da Santa Casa, portanto, um leque de medidas 

simples que trarão bom resultados e receita para superar parte do déficit atual. Informou 

que, atualmente, a receita mensal é de apenas cem mil reais, para uma despesa de, 

aproximadamente, trezentos e quarenta mil reais, portanto, um déficit mensal de duzentos e 

quarenta mil reais, sem o repasse da Prefeitura. Enfatizou a necessidade de cortar algumas 

despesas, aumentar o repasse e equilibrar receita e despesa, esperando conseguir 

minimizar isso com a liberação das internações e pequenas cirurgias, bem como aumentar o 

repasse do SUS. Acrescentou que a intervenção foi medida única e necessária, e que o 

prédio já foi cedido à Prefeitura Municipal, por trinta anos, permitindo as reformas 

necessárias, além de resolver os casos de inadimplência, em torno de quatro milhões de 

reais. Falou que junto aos Deputados da Frente Parlamentar - André do Prado, Estevam 

Galvão e Dr. Gondim, esteve em reunião com o Secretário de Estado da Saúde, e 

conseguiu recuperar uma verba no valor de quatro milhões de reais para reforma do Centro 

Cirúrgico e reestruturação da Santa Casa, bem como recuperar quinze inadimplências da 

Prefeitura Municipal junto aos órgãos estaduais e federais, tornando-a adimplente para 

receber recursos. Registrou que todas as emendas liberadas para saúde e infraestrutura da 

área foram perdidas devido às citadas inadimplências, além de renegociações que não 

foram cumpridas, como CRESAMU, verba da saúde por desvio de recurso, entre outros. 

Explicou que, desta forma, está conseguindo colocar o município em condições financeiras 

para receber recurso, entretanto, esclareceu que tem um caso mais difícil, relativo à 

negociação de dívida não cumprida e enviada à Secretaria da Fazenda, contudo, o 

Deputado Federal Junji Abe, esteve com a Verª. Deise nesta data, em seu gabinete, se 

propondo a agendar reunião com o secretário da pasta para tentar, novamente, a 

renegociação dessa dívida. Enfatizou que é uma medida necessária e corajosa, mas, acima 

de tudo, depende da compreensão e participação de todos, sendo fundamental a união da 

Câmara Municipal e sociedade salesopolense, das pessoas mais abastadas, pois, na hora 

de uma emergência, embora contando com o melhor Plano de Saúde, muitos passarão 

primeiro pela Santa Casa, portanto, deverá estar equipada para prestar os primeiros 

socorros. Apelou a todos que colaborem com a Santa Casa, unindo e movimentando a 

sociedade, ainda que seja através da retomada da arrecadação “por carnês”, enfatizando a 

necessidade das pessoas se humanizarem. Com relação às questões expostas pelos 

Vereadores, nesta sessão, esclareceu que os projetos desenvolvidos através do FUMEFI, 

realmente, estão muito lentos, porque uma empresa o assumiu por um valor muito baixo, 

citando que uma obra avaliada em torno de dois milhões e oitocentos mil reais, foi assumida 

por apenas um milhão e setecentos mil reais, impossibilitando a sua continuidade. 
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Acrescentou ainda que o projeto também foi mal elaborado, pois as ruas têm oito metros e 

no projeto constam apenas cinco, motivo pelo qual já solicitou reunião com o Presidente do 

FUMEFI, para discutir a reforma do projeto e que, embora atrasará um pouco, será uma 

medida para realizá-lo bem feito. Falou que há muito serviço malfeito nesta cidade, cuja 

responsabilidade está sendo atribuída às empreiteiras, contudo, o município deve assumir a 

mea-culpa, pois é o responsável pela elaboração do projeto, sem saída de água, galeria ou 

asfalto de apenas três centímetros,  e licitação. Falou que já solicitou à sua equipe 

dispensar toda atenção quando da elaboração dos projetos, reconhecendo que a Câmara 

Municipal tem todo o direito de cobrar a execução e sua qualidade. Quanto ao pátio para 

carros apreendidos e abandonados, informou que está em licitação, pois já aconteceram 

três licitações desertas devido ao valor baixo, o qual está sendo revisto. Quanto aos prédios 

abandonados, disse que recebeu uma minuta de sugestões do Nobre Ver. Claudinei e, de 

acordo com o Código Tributário, eles podem ser tomados pela Prefeitura, e que acionará o 

proprietário a adotar alguma medida antes de efetivá-la, informando que o projeto pertinente 

está sendo elaborado para posterior envio a esta Casa de Leis. Com relação à vacina 

contra brucelose, esclareceu que o funcionário comprava a vacina com o dinheiro do 

proprietário para aplicá-la, contudo, uma medida irregular de movimentação de dinheiro por 

funcionário público em serviço, exigindo assim a suspensão e a busca de uma forma legal , 

evitando irregularidades. Sobre a Área de Educação, esclareceu que o recurso aplicado na 

área deve ser alvo de estudos, pois, nos últimos tempos, embora não foram abertas ou 

ampliadas escolas, a carga de despesa aumentou consideravelmente, ultrapassando a casa 

dos setenta por cento da arrecadação. Acrescentou ainda que, dos quinhentos e quarenta 

funcionários da Prefeitura, trezentos e vinte são da Secretaria Municipal de Educação, 

portanto, aumentou demais a folha de pagamento, que poderia gastar até sessenta por 

cento, e está ultrapassando os setenta por cento. Diante dessa situação, o Sr. Prefeito disse 

que não sobra para pagar transporte escolar, cuja dívida, do ano passado, está em 

quinhentos mil reais, não sobra para material escolar, reforma ou uniforme, precisando de 

reestudo na rede. Informou que a Secretaria de Educação está enfrentando problema sério, 

pois, diante de todo o pessoal da área, ainda faltam funcionários nas escolas municipais, 

necessitando certas atitudes para conseguir atender os alunos. Disse que o AEE, conforme 

esteve conversando com a Professora e Verª. Deise,  requer Professor e Cuidador, mas, 

este último, necessário para trocar fralda e fazer outros serviços, ainda não tem porque a 

folha de pagamento atingiu cinquenta e oito por cento, inviabilizando novas contratações. 

Aproveitou e informou que diante desse quadro, embora sendo elaborado o impacto 

orçamentário para o reajuste dos salários dos funcionários municipais, praticamente, será 

impossível o reajuste, necessitando de um período para readequar a folha, bem como 

aumentar a arrecadação municipal, que está muito baixa. Informou que, para isto, tem 

alguns recursos previstos, como a cobrança de IPTU dos cerca de quarenta e seis 

loteamentos irregulares que dispõe de infraestrutura. Destacou a importância da 

participação dos deputados e dos mais diversos partidos políticos na busca de emendas 

parlamentares, demonstrando o empenho deles em ajudar Salesópolis, assim como o 

Governador do Estado está sensibilizado com a situação do Aterrado, que será resolvido 

emergencialmente. Também informou que estão sendo adotadas medidas urgentes para 

reabertura da Rodoviária Municipal, permitindo ao menos o acesso das pessoas aos 

banheiros e de uma sala de espera, bem como está pleiteando, junto ao DADE, uma verba 

para cobertura externa, possibilitando o embarque e desembarque protegendo os 



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 
DE SALESÓPOLIS 

Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - Salesópolis/SP 
CEP: 08970-000    - Tel\Fax: (011) 4696-1333/1716/1731 

Site www.camarasalesopolis.sp.gov.br Email: cmsalesopolis@uol.com.br 
 

continuação da Ata da 6ª Sessão Ordinária, realizada em 18 de Março de 2013                                           FL. 16 

 

 
 

passageiros das intempéries. Informou ainda que a Prefeitura Municipal está inadimplente 

junto ao CADIN e CAUC, sendo necessário o apoio dos Nobres Vereadores, em caminhada 

junto às Secretarias e Diretorias Estaduais, como têm feito, acreditando que, somente 

juntos, unidos e com humildade, atingirão os objetivos. Declarou-se emocionado por 

encontrar esta Câmara Municipal comprometida e coerente, mas, acima de tudo, 

extremamente responsável nas suas reivindicações, portanto, se propôs a estar sempre à 

disposição, para juntos trabalharem em prol da melhoria desta cidade e, por fim, agradeceu 

a oportunidade. O SR. PRESIDENTE dirigiu-se ao Sr. Prefeito Rafael dizendo que os 

Vereadores apresentam as proposições objetivando benefício a esta cidade, esperando 

que, independente de partido, atenda a todas, o que será bom para os Poderes Executivo, 

Legislativo e, especialmente, à população. Reconheceu que o Prefeito está muito atarefado, 

mas, os requerimentos são necessários para informação dos Vereadores, na maioria, em 

seu primeiro mandato, que são muito questionados pela população. Por fim, solicitou-lhe 

reunir com os Vereadores, ao menos, a cada dois ou três meses, para esclarecê-los sobre a 

situação real da Prefeitura e poderem repassar ou responder questionamentos da 

população. 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 18 de Março de 2013. 

 

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

25 de Março de 2013.   

            


