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              ATA DA 7ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 24 de Março de 2014 - 2º Período da 16ª Legislatura. Aos 

vinte e quatro dias do mês de Março do ano dois mil e quatorze, no edifício sede deste 

Poder Legislativo, realizou-se a Sétima 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 última sessão. 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: REQUERIMENTO Nº 018/14 – 

Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, prestar as informações que relaciona em seis itens, 

acerca dos responsáveis pelo cálculo, recolhimento e porcentagem no valor do depósito do 

FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço dos servidores municipais, entre outros, 

do Ver. Benedito Lélis Renó – desp: Aprovado, Encaminhe-se;  INDICAÇÕES, solicitando 

ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  049 – Determinar ao Setor de Obras e Planejamento, 

imediata providência para conter o avanço do deslocamento de terra,  ocasionado pela 

força da água que sai da tubulação, localizada à margem esquerda da passagem do Aterro 

– “ATERRADO”,  e manter o subscritor desta informado sobre as medidas adotadas,  e 

quanto ao andamento das tratativas para a solução definitiva deste problema que, há anos, 

vem prejudicando e interferindo na vida dos moradores dos bairros adjacentes, do Ver. 

Edney Campos dos Santos; 050 – Determinar estudos objetivando a contratação de 

Estagiários, conforme Lei Municipal Nº 1588/2009, minimizando os problemas com falta de 

funcionários e melhorando o atendimento ao público; e 051/14 – Solicitando ao Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, agendar uma reunião com representantes da Empresa 

Júlio Simões, convidando o Senhor Prefeito Municipal e demais Vereadores deste 

Legislativo, a fim de juntos, Poder Legislativo e Executivo Municipal, exporem os problemas, 

as reclamações e reivindicarem melhorias na prestação do serviço de transporte coletivo 

intermunicipal, ambas do Ver. Claudinei José de Oliveira – desps: Encaminhe-se, lidas no 

Expediente;  OFÍCIO Nº 051/2014 - da Secretaria de Saúde, encaminhando o Plano 

Municipal de Saúde vigente até 2017 – desp.: À COSPES – Comissão de Obras, Serviço 

Público, Educação e Saúde; COMUNICADOS sobre a liberação de recurso financeiro: do 

Ministério da Saúde: no valor de R$ 91.543,82 para Pagamento de Teto Municipal da Média 

e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – competência 03/2014, no valor de R$ 

34.294,00 para o Pagamento de PAB FIXO – competência 03/2014; do Orçamento da União 

– no valor de R$ 522.071,68 – referente ao mês de Dezembro/2013; OFÍCIO da Diretoria 

Municipal de Agronegócios, solicitando ao Presidente da Câmara Municipal, divulgar nesta 

sessão e convite aos Nobres Vereadores, para o II Dia de Campo de Ovinocultura em 

Salesópolis, que acontecerá no próximo dia vinte e nove, a partir das oito horas, no Salão 

Paroquial, com o objetivo de fomentar a ovinocultura e trazer ideias inovadoras através da 

apresentação de palestras com Médicos Veterinários, Zootecnistas e exposição e venda de 

ovinos – desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, o Sr. Presidente concedeu 
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a palavra aos Nobres Edis inscritos.  O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA justificou 

oralmente sua Indicação Nº 51, lamentando que,  novamente,  tenha que solicitar à 

Empresa Júlio Simões resolver problemas de ônibus quebrados, superlotação e 

cumprimento de horário. Disse que, caso os problemas se resolvam com o envio de ofício, 

dispensará a reunião solicitada, mas, se necessário, que seja realizada a reunião, a fim de 

melhor atender os usuários do transporte coletivo. Em seguida, justificou sua Indicação Nº 

50, registrando que Salesópolis já dispõe de lei municipal dispondo sobre contratação de 

estagiários e acrescentou que muitas Prefeituras da região estão utilizando desta 

alternativa para minimizar os problemas com falta de funcionários, melhorar o atendimento 

ao público a ainda oportunizar aos estudantes, vivenciar a teoria. Lembrando que, na 

sessão passada, o Nobre Colega Cristian reivindicou um profissional para acompanhar os 

atletas da equipe de handebol, disse que, sendo atendida esta sua Indicação, haverá 

profissional disponível para atendimento à referida equipe. Quanto à Indicação Nº 49 do 

Nobre Colega Edney, disse que, se não houver uma mobilização forte junto ao Estado, o 

problema será jogado entre os órgãos governamentais, do DAEE para a Secretaria de 

Recursos Hídricos, desta para a Casa Civil e assim por diante. Lamentou que, sendo uma 

questão emergencial, o caso já deveria estar resolvido, mas, o Estado enrola a população 

sob a desculpa de que perdeu o projeto, que precisa de outorga e assim por diante, 

penalizando os munícipes. Disse que apenas resta ao Governo do Estado determinar, em 

caráter emergencial, a solução para o problema que também é de conhecimento dos 

Deputados Estaduais e Federais ligados à esta cidade, portanto, todos devem se unir e 

insistir na solução. Por fim, dirigiu-se ao Sr. Presidente e solicitou cópia do Plano Municipal 

de Saúde para conhecer e acompanha-lo, certo de que nele está inserida a atenção 

especial às gestantes, pois, atualmente, não há um Hospital de Referência, definição que 

cabe à Secretaria Estadual de Saúde. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS justificou 

oralmente sua Indicação Nº 049, acrescentando na feliz manifestação do orador que o 

antecedeu, que seu intuito é alertar sobre a situação do Aterrado que foi rompido desde o 

final de 2012 e ainda não teve solução definitiva, contudo, a situação se agrava com a 

constante movimentação de terra, podendo causar a queda da tubulação existente. 

Finalizou ressaltando que o Poder Executivo poderá juntar esta proposição a outros 

documentos que, há muito, vêm reivindicando a mesma providência, cuja falta tem sido 

cada vez mais prejudicial à toda população. Não havendo mais oradores inscritos, nem 

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. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ cumprimentou todos os professores 

da Rede Municipal e Estadual de Ensino, alunos, pais e funcionários, pelo Desfile Cívico, 

realizado no último sábado, dia vinte e dois, muito embora acreditando que haviam temas 

melhores para tal evento (tema: As Copas Mundiais). Destacou a Colega e Professora 

Deise que desfilou com seu grupo de alunos, do Centro Multidisciplinar para Portadores de 

Necessidades Especiais. Acrescentou que, ao ouvir o anúncio das obras desta gestão, 

pensou que seriam mencionadas as trinta e cinco ruas a serem asfaltadas, cuja verba está 

disponível, a inauguração das Creches do Bairro Fatura e do Distrito do Remédio, entre 

outras obras pendentes e as verbas conquistadas pelos Deputados Estaduais Dr. Gondim e 

André do Prado. Ao contrário, foi apresentado naquele desfile, um veículo novo adquirido 

para atender o Sr. Prefeito Municipal, enquanto se justifica falta de recursos para outras 

inúmeras obras, além de outros veículos que só foram adquiridos graças ao apoio dos 
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Vereadores. Enfatizou que, no sentido político e no objetivo de dar um presente para 

Salesópolis, o Desfile Cívico foi vergonhoso e ainda finalizou na Padaria do Leonardo com 

uma ocorrência de desrespeito político,  pois, embora ele mesmo tenha perdido, soube do 

acontecido e lamentou a falta de compostura das atuais autoridades locais. Comentou ter 

lido num jornal eletrônico que, devido a um erro de cálculo nos vencimentos, os servidores 

serão prejudicados, mas, adiantou que lutará junto ao Sindicato da categoria para que nada 

os prejudique. Registrou haver várias supostas irregularidades  com funcionários da 

Secretaria de Educação, como o caso de funcionário que recebe salário mensal superior a 

oito mil reais, e professor que somente atende telefone, e até uma professora que,  também 

sendo funcionária do Estado,  foi encaixada naquela secretaria, embora tenha semana que 

ela nem apareça para trabalhar, demonstrando a necessidade de trabalhar com maior 

seriedade. Comentou que o servidor municipal Paulo se demitiu do Setor de Compras, 

contudo, disse que investigará os rumores de muitas irregularidades naquele setor e, 

finalizando, disse que apoiará as coisas certas e encaminhará os casos errados ao 

Ministério Público, no objetivo de melhorar a proposta que apresentou aos eleitores. O VER. 

SÉRGIO DOS SANTOS iniciou comentando que, em reunião entre os Poderes Legislativo e 

Executivo, foram discutidos os serviços funerários prestados neste município, decidindo-se 

pelo encaminhamento de projeto de lei, para deliberação desta Casa, concedendo o prazo 

de um ano para que as concessionárias construam seus próprios prédios, pois, atualmente, 

a Prefeitura cede-lhes o prédio, enquanto paga aluguéis para diversos setores públicos. 

Acrescentou que, na mesma reunião,  discutiram a necessidade de castração dos cães que 

perambulam pelas ruas e estão aumentando, gradativamente, assim como a necessidade 

de diminuir o tempo para realização de exames, pois, atualmente, um simples exame de 

sangue demora até um ano para ser agendado. Concluiu registrando que ainda foram 

discutidas a falta de remédio contínuo no Posto de Saúde, entre outros problemas que 

necessitam de medidas urgentes. Com relação à Estrada de Santa Branca, cujo tráfego de 

ônibus e veículos de grande porte está impedido, o orador sugeriu a realização de um 

manifesto, baseado no direito de ir e vir, pois, muitos caminhoneiros continuam utilizando tal 

estrada para trabalhar, mas, com o acúmulo de multas, estão sujeitos a perderem suas 

habilitações. Lamentou que, embora a Prefeitura Municipal conte com seis Procuradores 

Jurídicos, o problema persiste em prejuízo dos trabalhadores de Salesópolis. Prosseguindo, 

parabenizou as funcionárias deste Legislativo, Sras. Arlete e Elisabete, pela condução no 

Cerimonial do Desfile Cívico, todas as escolas, seus funcionários e alunos, destacando o 

Professor e Maestro Caetano Antonio de Camargo, pelo esforço em apresentar a FANFOC - 

Fanfarra da Escola Estadual Professora Olga Chakur Farah - uniformizada. Declarou-se 

incentivado a colaborar com essa Fanfarra, bem como com o Sr. Edson, da Academia Vigor 

e sua Turma de Karatê, ambas atividades que tiram as crianças das ruas. Quanto aos 

cálculos errados na folha de pagamento dos funcionários, disse que o prejuízo não deve 

lhes ser atribuído, mas, àqueles que quiseram levar vantagem, pois, entende que há um 

responsável pela elaboração da folha de pagamento e, se esse errou, cabe-lhe arcar com 

as consequências. Sugeriu ao Sr. Prefeito Municipal que faça uma reestruturação de 

pessoal e demita os incompetentes, lembrando que o Sr. Prefeito Municipal e os 

Vereadores são criticados por tais erros. Alertou que, se o Sr. Prefeito Municipal não tomar 

certas providências, não deverá contar mais com o seu apoio, acrescentando que, muito 

embora o funcionário Paulo, do Setor de Compras, tenha se desligado da Administração 

Municipal, as compras que efetuou e que são suspeitas de superfaturamento, geraram 
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críticas ao Sr. Prefeito e devem ser investigadas. Lamentou que muita gente de fora esteja 

vindo trabalhar na Administração Municipal, citando como exemplo o caso da Diretora de 

Educação – Profª. Inês, moradora de Biritiba Mirim, muito embora esta cidade conte com 

inúmeros profissionais competentes. Por fim, questionou se não tinha outra pessoa nesta 

cidade para o cargo, considerando isso um retrocesso e que, um dia, deve mudar. O VERª. 

SANDRA REGINA DE ASSIS também parabenizou o Desfile Cívico, os pais, alunos, 

professores, diretores e demais funcionários que, muitas vezes, trabalham até altas horas 

para apresentarem um desfile de qualidade. Destacou o Secretário Municipal de Educação, 

à frente desse evento, dizendo ainda que, embora reconheça as inúmeras possibilidades de 

temas, apoia o escolhido por considerar que o esporte é uma forma de tirar os jovens da 

rua. Acrescentou ainda que, se a Copa do Mundo gera superfaturamento, corrupção e 

outros problemas, estes não podem influenciar o brilho do esporte que representa vida, 

saúde e felicidade. Também enalteceu a Nobre Colega e Professora Deise que sempre 

emociona com sua turma de Alunos Especiais, parabenizando-a pelo carinho e paciência 

que tem dispendido aos seus alunos, há mais de vinte anos. Quanto à reunião com o Sr. 

Prefeito Municipal, disse que todos os Vereadores, inclusive os da situação, como o Colega 

Claudinei, cobraram medidas e pediram explicações, contrariando, portanto, a acusação de 

uma pessoa de que os Vereadores estão todos comprados pelo Sr. Prefeito Municipal. 

Esclareceu que os Vereadores não dispõem de maquinários e funcionários, apenas a “boa 

vontade” para cobrar, fiscalizar e legislar, cabendo ao Poder Executivo, executar. 

Respondendo aquela pessoa, ressaltou que não há como comprá-la, pois, não há dinheiro 

que pague a honra e dignidade de nenhum dos Vereadores desta Casa de Leis.  Em 

seguida, no objetivo de dar satisfação aos moradores do Distrito do Remédio,  que 

reclamam a falta de atenção da Administração Municipal, informou que, segundo uma das 

médicas cubanas que atuam neste município, será reaberta, nesta semana, nova 

oportunidade de inscrição aos municípios, para receberem mais profissionais do Programa 

Mais Médicos, informação que já repassou à Secretária Municipal de Saúde, pois, entende 

que é a oportunidade para enviar um profissional àquela comunidade. Quanto aos cálculos 

errôneos na folha de pagamento dos servidores municipais, esclareceu que são realizados 

por um sistema eletrônico, de uma empresa terceirizada, contudo, a empresa foi substituída 

e, provavelmente, tenha sido esta a causa do problema que, segundo informações, gerou 

também uma denúncia junto ao Ministério Público. Com relação à Estrada de Santa Branca, 

esclareceu que o impedimento se deu devido a obras que ocorriam naquela estrada, mas, já 

concluídas e que, para reverter a ordem judicial relativa ao impedimento, poderiam se 

utilizar de um Mandato de Segurança, justificando a garantia do direito constitucional de ir e 

vir, a todos os usuários dessa via pública. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA 

parabenizou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento e Agronegócios, 

pela realização da Audiência Pública sobre Resíduos Sólidos, cujo prazo para aprovação do 

plano vence em agosto e, do qual depende a liberação de várias Emendas Parlamentares. 

Esclareceu que o plano de Salesópolis não é um enlatado, mas, elaborado dentro da 

realidade deste município, motivo pelo qual parabeniza  todos os envolvidos. Quanto à 

Estrada de Santa Branca, lembrou que ela serve aos trabalhadores e, muito embora tanto 

Juiz quanto Promotor que trabalham na Vara Distrital local, a utilize, diariamente, não 

reconhecem a importância desta via para que o município disponha de recursos, inclusive, 

para atender aos pedidos de reforma da própria Vara Distrital. Falou que as empresas de 

transporte de eucalipto deste município também deveriam entrar com Mandado de 
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Segurança, unindo esforços junto aos Poderes Legislativo e Executivo para reverterem a 

decisão, ainda que fosse preciso fazer um movimento de paralisação na estrada, para 

demonstrar os prejuízos à economia de Salesópolis. Concluiu registrando que, segundo 

informações, alguns técnicos do Estado vistoriaram referida estrada para liberar o tráfego 

com segurança. Prosseguindo, reportou-se à denúncia feita ao Ministério Público,  sobre 

erros de cálculo nos holerites dos funcionários municipais, e esclareceu que, ao contrário 

dos comentários, que atribuem responsabilidades à falta de ação dos Vereadores, trata-se 

de uma situação jurídica que, ainda requer comunicação oficial a este Legislativo, para que 

este, junto ao Poder Executivo e Sindicato da categoria, discutam e definam ações. 

Enfatizou que o sistema eletrônico de cálculos mencionado, feito por uma empresa 

terceirizada, é alimentado por alguém, que acredita não tenha errado e feito de má fé, 

porém, deve-se esclarecer a fórmula utilizada e os motivos para que todos entendam, bem 

como conheçam os valores totais, desde quando o erro persiste, entre outras informações 

necessárias, para que a situação seja discutida com os técnicos dos Poderes Legislativo e 

Executivo. Ressaltou que ele mesmo sempre se colocou à favor do funcionalismo público 

municipal e, sabendo que há riscos de devolução de valores, considera muito importante 

que todos tenham conhecimento para, depois, definirem ações. Registrou e parabenizou a 

ação das Polícias Civil e Militar da região, na ocorrência que envolveu esta cidade e a 

cidade vizinha de Biritiba Mirim, quando ocorreu tiroteio em ambas cidades, com um grande 

grupo de marginais, lamentando o episódio que não acreditava, um dia, presenciar tão de 

perto. Também parabenizou os festeiros e demais trabalhadores na realização da Festa de 

São José, Padroeiro desta cidade, evento que incentivou o retorno das famílias à Praça da 

Matriz, que voltou a ser iluminada. Elogiou o Desfile Cívico,  que demonstrou um pouco da 

febre que se transformará este País com a Copa do Mundo, destacando a participação 

popular, e declarou-se emocionado e orgulhoso ao ver o abnegado Professor e Maestro 

Caetano Camargo retomando a Fanfarra, toda uniformizada, lembrando que, no passado, 

cada escola do município contava com uma fanfarra. Por fim, disse da importância desta 

fanfarra, como alternativa também para tirar os adolescentes do caminho das drogas, o mal 

do século, e parabenizou todos os funcionários da Prefeitura Municipal que se envolveram 

na realização deste importante Desfile Cívico comemorativo ao Aniversário de Salesópolis. 

Por fim, disse que foram feitas várias denúncias nesta sessão, como o caso de professor 

que recebe mais de oito mil reais e daquele que não vem trabalhar, lembrando que os 

Vereadores têm a função de fiscalizar, cabendo-lhes colocar os fatos no papel, 

oficializando-os para que sejam apurados por esta Casa de Leis. O VER. MÁRIO 

BARBOSA PINTO registrou o fato ocorrido com um pai, morador do Bairro Ribeirão do 

Pote,  que trouxe seu filho ao Posto de Saúde para consulta com pediatra, quando tomou 

conhecimento de que deveria agendar o atendimento. O orador lamentou a medida e a falta 

de sua comunicação aos moradores rurais, sugerindo fazer os comunicados através das 

associações de bairro. Ato contínuo,  sugeriu ainda que, para evitar tais transtornos,  o Sr. 

Prefeito Municipal deve disponibilizar um Médico Pediatra para atendimento diário na Santa 

Casa local, evitando que outros, como aquele pai teve que fazer, sejam obrigados a pagar 

para um profissional autônomo levar seu filho para atendimento em Mogi das Cruzes. 

Prosseguindo, disse esperar que, conforme falou o Nobre Colega Sérgio, sejam 

disponibilizados os medicamentos na cesta-básica, especialmente, o sulfato ferroso tão 

necessário às gestantes. Reportou-se à sua Indicação Nº 126/13 (Colocar alambrado no 

trecho do paredão entre a Rua Alferes José Luiz de Carvalho e Avenida Victor Wuo, 
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completando assim toda sua extensão, pois em parte dele já existe proteção), lembrando 

que a apresentou porque, na oportunidade,  um senhor caiu no mesmo local e,  lamentou 

que, no último sábado, quando completou um ano deste pedido, uma criança caiu no local, 

machucou-se gravemente e teve que ser transferida para São Paulo, esperando que agora, 

com mais esta ocorrência,  sua proposição seja atendida. Finalizou referindo-se aos 

problemas com a Folha de Pagamento dos funcionários, declarando que apóia os 

funcionários e também o que é certo, portanto, entende que será necessário obter maior 

conhecimento do assunto para tomar medidas posteriormente. O VER. CRISTIAN LUIZ 

CANDELÁRIA iniciou parabenizando a Prefeitura Municipal, os organizadores do Desfile 

Cívico e, principalmente, os que trabalharam nos bastidores, como o Sr. Rodrigo Ribeiro, do 

Consórcio Três Rios, Antonildes e José Cunha do Setor de Obras da Municipalidade, 

Renato do Trânsito, Antonio dos Ouros e Elisabete, ambos atuaram na locução do evento, e 

destacou a participação da Nobre Colega Profª. Deise, que desfilou com seus alunos 

especiais. Também parabenizou a Festa de São José, lamentando a falta de apoio para o 

desfile de carros de bois, justificando falta de verbas, mas, questionou, como conseguiram 

recurso para o já divulgado Dia de Campo de Ovinocultura, a ser realizado no próximo 

sábado. Em resposta àquele que lhe questionou, nas redes sociais da internet, disse que 

embora seja um dos organizadores do evento, membro da associação de Ovinocultura, 

fiscalizará o evento e os investimentos. Comprometeu-se a encaminhar requerimento 

solicitando informações sobre este evento, assim como fez com outros casos, a fim de 

responder aos questionamentos da população. Citou como exemplo, os vários 

questionamentos que apresentou acerca da aplicação de recursos e dívidas da Santa Casa 

local, especialmente, relativos à empresa do Dr. Humberto Harada que, segundo 

informações, recebe cento e vinte mil reais mensais para disponibilizar três médicos, mas, 

ainda não teve retorno para repassar a informação à população, evitando não passem de 

boatos, mas, sejam transparentes, como fará com o evento do Dia de Campo que, 

lamentavelmente, será realizado no Salão Paroquial e não no campo. Disse que também 

fará requerimento questionando sobre os valores pagos à empresa responsável pela 

contabilidade da Prefeitura Municipal, o motivo da substituição e consequente aumento no 

valor, pois, segundo informações, a troca foi desnecessária. Registrou que também 

requererá informações acerca da empresa responsável pelos exames ambulatoriais deste 

município, quantidade mensal realizada, entre outros, pois, há pessoas, esperando, há 

anos, pelo agendamento. Registrou também sua solicitação para que o setor responsável 

da Prefeitura Municipal,  realize a limpeza no final da Rua Expedicionário Indionor dos 

Santos, Jardim Nídia, onde foi depositado sofá, colchão e guarda-roupa velho. Disse que a 

moradora – Sra. Valdirene, embora não tenha responsabilidade sobre o fato, solicitou a 

recolha desde novembro e ainda não foi atendida, mas, o orador alertou que o atendimento 

àquela moradora evitará que, com as águas da chuva,  sejam tais entulhos arrastados para 

o rio, gerando consequências prejudicais a todos. Concluiu sugerindo a afixação de placa 

no local, seja conscientizando a população sobre as consequências do ato ou proibindo tal 

descarte em via pública, e ainda notificando ou até punindo os responsáveis. Também 

agradeceu e elogiou os Policiais Militares do Destacamento local, Cb PM Noel e SD PM 

Peres, pela atuação na ocorrência já mencionada, lembrando que foram eles os primeiros a 

se depararem com os bandidos, armados de metralhadoras, fuzis e pistolas, que fugiam de 

Caraguatatuba, onde roubaram o Shopping Serra do Mar. Enfatizou que participaram até o 

final dessa ocorrência, que culminou com tiroteio e mortes no município vizinho de Biritiba 
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Mirim, portanto, merecem o reconhecimento pela corajosa atuação desses que estavam na 

linha de frente, defendendo os moradores desta cidade e representando muito bem a 

Polícia Militar do Estado e local, e o próprio orador que também foi Policial Militar. A VERª. 

DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE, na condição de também funcionária pública, 

declarou seu apoio a toda classe, diante de mais um problema, esperando que os onze 

Vereadores se unam para resolver este problema (erro de cálculo na Folha de Pagamento), 

com a maior rapidez. Parabenizou a Festa de São José e, embora os problemas,  

reconheceu o esforço da família de festeiros que contou com uma equipe muito boa de 

trabalhadores, pedindo ao Padroeiro de Salesópolis que os abençoe e aos festeiros de 

2015. Também parabenizou todos que estiveram no Desfile Cívico e constataram o esforço 

de todos funcionários públicos municipais para sua realização, que orgulhou a todos, 

lembrando que, apesar do tempo nublado, contrariando todas as expectativas,  não houve 

chuva, mas, ao contrário no final o sol apareceu. Declarou-se certa de que, no próximo ano, 

o Desfile Cívico será melhor ainda, desejando que o brilho do sol daquele dia, com a 

benção de Deus, ilumine a mente e o coração de todos, mostrando o melhor para 

Salesópolis. Lembrou que o desfile veio fechar a semana turbulenta, com a ocorrência 

policial já mencionada, por isso, em nome do Nobre Colega Cristian, ex-Policial Militar, 

agradeceu todos envolvidos que fizeram o melhor em prol desta e da cidade vizinha. 

O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA também parabenizou a organização do Desfile 

Cívico, todos os professores e demais funcionários que estiveram por trás desse evento, 

bem como aqueles que organizaram a estrutura, com divisória de proteção para o público, 

merecendo reconhecimento pelo empenho de todos. Em especial, parabenizou o Professor 

e Maestro Caetano Camargo que apresentou a Fanfarra da Escola Olga, uniformizada, 

demonstrando que, faz o que ama e assim forma crianças na música, afastando-a dos 

caminhos errados. Disse que a Prefeitura Municipal e todos devem colaborar para melhoria 

e manutenção da fanfarra, sob a orientação do Professor Caetan, que já demonstrou ter 

compromisso e honestidade para com a população de Salesópolis. Solicitou ao Sr. 

Presidente convocar a Secretária Municipal de Finanças e de Departamento Jurídico, para 

uma reunião com todos os Vereadores, a fim de prestarem esclarecimentos acerca dos 

salários dos servidores municipais, para que discutam e cheguem à conclusão do que está 

certo ou errado. Agradeceu a São José e também agradeceu e parabenizou todos os 

festeiros, reconhecendo as dificuldades enfrentadas para organizar um evento desse porte, 

estendendo os elogios a todas as pessoas que também estiveram envolvidas nos 

bastidores. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS também elogiou o Desfile Cívico, 

constatando que, há muito, não acontecia evento de igual nível, registrando que os pais 

recebiam seus filhos, após o desfile da sua escola, mas,  voltavam para assistir o desfile de 

outras escolas, demonstrando a participação da comunidade. Parabenizou todos os 

funcionários da Administração Municipal e desta Casa de Leis que participaram na 

realização desse Desfile Cívico, estendendo elogios a todos e a Salesópolis pelo 

transcorrer de mais um aniversário. Comentou que, no mesmo dia, às quatorze horas, foi 

realizada mais uma das reuniões bimestrais, com representantes das associações de 

bairro,  no salão da Igreja São Sebastião,  Bairro Fartura, cujo objetivo é reunir esses 

representantes com representantes dos Poderes Executivo e Legislativo, para discutirem o 

problemas comuns e encontrarem as alternativas de solução, sempre levando o retorno na 

próxima reunião, para a qual, convidou os Nobres Pares e demais representantes de 

associações que ainda não participam, pois, a intenção é buscar a melhoria na qualidade 
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de vida da população, em especial, a mais sofrida. Quanto à reforma do prédio da Santa 

Casa local, disse que esteve visitando e constatando as melhorias que viabilizaram o aval 

para internação, suspensa há um ano. Ressaltou que isso demonstra que estão sendo 

tomadas ações para melhoria da qualidade de vida dos salesopolenses e, embora 

pequenas, já se pode notar alguns resultados. Citou, como exemplo, a retomada da 

internação, exames de endoscopia, sala de observação, com acomodação digna, entre 

outros. Com relação à perda de verba parlamentar, disse que todos os municípios tinham, 

até agosto de 2012, que entregar seus respectivos Planos de Saneamento Ambiental, sem 

o qual, não conseguiriam pleitear recursos para as áreas de saneamento, resíduos sólidos e 

drenagem. Entretanto, quando a atual gestão assumiu a Administração Municipal 

(janeiro/2013), o prazo tinha se esgotado e, mesmo assim, elaborou seus planos em três 

eixos, sendo o 1º eixo -  Plano de Sanemanto – Água e Esgoto, 2º eixo - Plano de Resíduos 

Sólidos e o 3º eixo – Plano de Macrodrenagem. Esclareceu que o primeiro já foi aprovado 

no ano passado, nesta Casa de Leis, sem o qual inviabilizaria a renovação do contrato com 

a Sabesp, e para o segundo, foi realizada a primeira audiência pública, onde foi discutida a 

perda da emenda. Esclareceu que a perda da referida emenda se deu porque dependia da 

aprovação do Plano de Resíduos Sólidos pela Câmara Municipal, o que ainda não 

aconteceu porque está em fase de elaboração, tal qual ocorre com o Plano de 

Macrodrenagem. Acrescentou ainda, que não foi contratada uma empresa especialializada 

para elaborar tais planos, entretanto, estão sendo elaborados pelos profissionais da própria 

Administração Municipal, com a importante participação da comunidade em audiências 

públicas, haja vista que o objetivo de tais planos é garantir melhor qualidade de vida à toda 

população. Quanto aos erros nos cálculos da Folha de Pagamento dos funcionários 

públicos municipais, corroborou com o Nobre Colega Paulo Arouca, para que sejam 

convocados os responsáveis do Poder Executivo,  a prestarem esclarecimentos sobre o 

ocorrido. Acrescentou que, se o Ministério Público acatou a denúncia, o cálculo deve ser 

corrigido, pois, mais errado será permanecer no erro, contudo, enfatizou esperar que os 

funcionários não sejam prejudicados. Concluiu enfatizando a necessidade de considerar 

todas as possibilidades e as questões jurídicas e financeiras antes da decisão. Quanto ao 

Dia de Campo, previsto para a próxima semana, lembrou que, no tocante a falta de recurso 

para um e disponibilidade para outro,  deve-se considerar que os investimentos para este 

evento e para a Festa de São José,  são oriundos de secretarias distintas. Por fim, 

parabenizou os festeiros da Festa de São José e todos os voluntários que participaram para 

sua realização, pois, sem envolvimento da comunidade, é muito difícil realizar uma festa 

desse porte. Não havendo mais oradores inscritos o SR. PRESIDENTE também 

parabenizou o Sr. Prefeito Municipal pela realização do Desfile Cívico comemorativo ao 

Aniversário de Salesópolis, bem como todo seu corpo de secretariado e toda equipe 

envolvida para seu sucesso, notando a alegria das crianças que participaram, nos seus três 

filhos, bem como dos pais e demais familiares dos participantes. Dirigindo-se ao Sr. 2º 

Secretário – Ver. Paulo Arouca, esclareceu que a convocação dos  Secretários Municipais 

de Administração, de Finanças e de Assuntos Jurídicos, deve ser feita por requerimento 

escrito e votado em plenário, a fim de que prestem todos os esclarecimentos relativos à 

Folha de Pagamento dos servidores públicos municipais e, em seguida, concedeu a palavra 

como Líder de Bancada, ao Ver. Sérgio dos Santos (PMDB).  O orador iniciou dizendo 

que, jamais utilizou a tribuna para abordar assunto sem conhecimento, esclarecendo que, 

ao falar da CECAM – empresa responsável pela contabilidade eletrônica da Prefeitura 
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Municipal, entende que alguém passa informações para o sistema, pois, já trabalhou no 

Setor de Pessoal do DAEE e sabe bem como ocorrem tais coisas. Parabenizou o 

denunciante por mostrar uma coisa errada que deve ser consertada, pois, não se pode 

permanecer no erro, contudo, reiterou que não se pode eximir o funcionário que errou, 

prejudicando os munícipes, que pagam seus impostos. Enfatizou que os responsáveis 

devem ser punidos, pois quem erra deve pagar pelo seu erro, tal qual o criminoso que 

comete um crime, sabendo disso, deve pagar pelo cometido. Falou que este pessoal da 

Administração Municipal não é de agora que vem errando, contudo, as pessoas não criticam 

o Secretário “Panca”, mas, o Prefeito Municipal, dizem que sua gestão vai mal por causa do 

mau assessoramento. Acrescentou esperar que o Juiz não conclua pela devolução dos 

valores, pois, se isso ocorrer, sairá recurso dos cofres públicos, portanto, a Administração 

Municipal não pode falhar. E, finalizando, reiterou seu apoio ao denunciante, pois entende 

que o que está errado deve ser denunciado. Ato contínuo, o SR. PRESIDENTE alertou os 

Vereadores acerca do uso da palavra pelos Líderes de Bancada, lendo o Artigo 102 do 

Regimento Interno da Câmara Municipal, que segue transcrito: “É facultado  aos  Líderes, 

em caráter excepcional e a  critério  da  Presidência  da sessão,  usar da palavra, apenas 

uma vez durante a sessão, para tratar  de assunto que, por sua relevância e urgência, 

interesse ao conhecimento da Câmara, salvo quando se estiver procedendo votação ou 

houver orador na tribuna.”  Em seguida, concedeu  a palavra, também como Líder de 

Bancada, ao Ver. Benedito Lélis Renó (PT), o qual informou  que, no dia vinte e dois, 

após o Desfile Cívico, recebeu todos os Presidentes do Partido dos Trabalhadores – PT, da 

região do Alto Tietê, inclusive da Macroregião, onde também esteve presente o Sr. Antonio 

Mentor, para um debate político. Na qualidade de líder do seu partido e respeitando os 

partidos representados nesta Casa de Leis, bem como os Nobres Pares, disse que não dá 

liberdade para que Vereador queira lhe ensinar suas funções. Finalizou enfatizando que 

cada pessoa tem sua característica, portanto, as críticas devem ser dirigidas à matéria e 

não ao seu comportamento. 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 24 de Março de 2014. 

 

PRESIDENTE : 

 

1º SECRETÁRIO  :    

 

2º SECRETÁRIO  : 

 

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

31 de Março de 2014.   

 

 


