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              ATA DA 8ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 31 de Março de 2014 - 2º Período da 16ª Legislatura. Aos 

trinta e um dias do mês de Março do ano dois mil e quatorze, no edifício sede deste Poder 

Legislativo, realizou-se a Oitava Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis sob 

a presidência do Vereador Francisco Marcelo de Moraes Corrêa e secretariada pelos Edis 

Edney Campos dos Santos – 1º Secretário e Paulo Arouca Sobreira – 2º Secretário.  Às 

dezenove horas,  horário regimental, o Sr. 2º Secretário procedeu a verificação da 

presença,  constatando-se as ausências dos Vers. Claudinei José de Oliveira e Deise 

Aparecida Corrêa Duque, e a presença dos demais membros desta Casa.  Havendo número 

legal,  o SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão e solicitou ao Sr. 1º Secretário que 

procedesse a leitura da ata da última sessão. Neste momento, o Ver. Cristian Luiz 

Candelária requereu a dispensa da sua leitura, requerimento este que submetido ao 

plenário, foi aprovado por unanimidade dos presentes, ou seja, nove votos dadas as 

ausências dos Vers. Claudinei José de Oliveira e Deise Aparecida Corrêa Duque.  

Aprovada a dispensa da leitura, foi então a ata submetida à discussão e votação, sendo a 

mesma também aprovada por nove votos, 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: 

REQUERIMENTOS,  solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  019 – Prestar minuciosas 

informações acerca das medidas que serão adotadas com relação à denúncia feita ao 

Ministério Público, relativa a cálculos errôneos que geraram pagamentos indevidos aos 

funcionários públicos municipais, e estudos para que a diferença a ser apurada com a 

possível nova fórmula dos cálculos salariais seja revertida novamente aos salários dos 

servidores municipais, concedendo-lhes um aumento real de salário,  respeitando os limites 

legais com gasto de pessoal, do Ver. Claudinei José de Oliveira e outros;  021 – Para que 

requeira junto a Secretaria Municipal de Educação, cópia de Ata da reunião e sua 

respectiva lista de presença, realizada na EMEI Prof.ª Maria Aparecida Freire de Faria,  no 

dia 26 de Março de 2014, entre os pais de alunos atendidos por AEE – Atendimento 

Educacional Especializado e a Coordenadora do Projeto no município, do Ver. Edney 

Campos dos Santos; e 020/14 – Solicitando ao Presidente da Câmara Municipal, nos termos 

do Artigo 235 do RI, CONVOCAR a Secretária de Finanças, Secretário de Administração e 

Procuradores Jurídicos da Prefeitura Municipal, para prestarem informações e 

esclarecimentos que relacionam acerca do Projeto de Lei Nº 10/14 (Concede gratificação de 

função no âmbito do Poder Executivo Municipal)  e de possíveis erros nos cálculos das 

porcentagens relativas ao nível escolar, e juntos encontrarem alternativa legal, em ambos 

os casos, para que o Poder Executivo mantenha o percentual de gasto com a Folha de 

Pagamento dentro do limite legal, sem prejuízo aos que já recebem tais gratificações, 

incorporadas às suas despesas mensais há anos, da CFO - Comissão de Finanças e 

Orçamento  – desps: Aprovados, Encaminhe-se; MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES Nº 

002/14  – Ao Ilustríssimo Senhor Doutor Marcos Batalha, Delegado Titular da Seccional de 

Polícia Civil de Mogi das Cruzes, pelos relevantes serviços que tem  prestado à segurança 

da região do Alto Tietê, do Ver. Benedito Lélis Renó – desp.: Aprovada, encaminhe-se; 

INDICAÇÕES, solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  052 – Agilizar uma reunião com a 

Diretoria Regional de Saúde, objetivando a definição de um Hospital de Referência na 

região para atendimento às gestantes de Salesópolis, do Ver. Claudinei José de Oliveira e 

outros; 053 – Adotar as providências visando a retirada de restos de móveis e outros lixos 
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que estão descartados na Rua Expedicionário Indionor dos Santos, Jardim São Vicente; 054 

– Adotar as providências visando a implantação de luminárias na Estrada São João, Bairro 

Capela Nova;  055 – Adotar as providências visando a limpeza da Rua Alferes José Luiz de 

Carvalho, Travessa Aleixo de Miranda e Rua Aleixo de Miranda; 056 – Tomar providências 

visando a troca ou manutenção das luminárias localizadas nos postes em frente ao 

Cemitério Municipal; 057 – Tomar providências visando a colocação de poste com 

luminárias, no início da Avenida Prefeito Pedro Rodrigues de Camargo Neto, popularmente 

conhecida por “Avenida Nova”, sentido bairro-centro, próximo a Praça do Idoso e Posto 

Ipiranga, bem como a religação das luminárias nos postes já existentes ao longo da referida 

avenida, todas do Ver. Cristian Luiz Candelária – desps: Encaminhe-se, lidas no 

Expediente;  OFÍCIO Nº 15111/17/SUP/2013 do DER – Departamento de Estradas de 

Rodagem, em resposta ao F CM Nº 139/2013 informando que a obra de pavimentação 

solicitada para a Rodovia Nilo Máximo não está inclusa no atual Programa Orçamentário do 

DER, contudo, foi anotada para ser analisada visando o desenvolvimento de projeto 

adequado para compor futuro programa de obras; COMUNICADOS sobre a liberação de 

recurso financeiro: do Ministério da Saúde: no valor de R$ 2.740,34 para Pagamento de 

Programa de Assistência Farmacêutica Básica – competência 01/2014;  no valor de R$ 

21.500,00 para o Pagamento de Serviços de Atendimento Móvel às Urgências – SAMU 192 

- competência 02/2014; do Ministério da Educação, para Alimentação Escolar: no valor de 

R$ 3.350 para Pré-Escola, de R$ 250,00 para AEE, de R$ 1.900,00 para Creche e de R$ 

15.846,00 para Ensino Fundamental – todos competência 03/2014 – desps.: Arquive-se, 

Plenário ciente. Terminada a leitura, o SR. PRESIDENTE concedeu a palavra aos Nobres 

Edis inscritos.  O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA justificou oralmente sua Indicação Nº 

53 e, referindo-se às Indicações Nºs 56 e 57, ressaltou que a escuridão vem dificultando o 

trabalho da Polícia Militar e facilitando a ocupação dos locais para consumo de 

entorpecentes e coibindo a frequência de pessoas de bem. Reportando-se ao Requerimento 

Nº 21, do Nobre Colega Edney, disse que participou da mencionada reunião e que, desde o 

ano passado, na condição de pai de um dos alunos, vem ouvindo acerca das dificuldades 

encontradas por todos, diante da falta de professores para atender a demanda. Informou 

que há Lei Federal dispondo sobre o direito destes alunos serem acompanhados, em sala 

de aula, por professor. Lembrou que, no ano passado, a professora do seu filho Richard,  já 

o alertou sobre a necessidade deste acompanhamento para todos os portadores de 

necessidades especiais. Retomando sobre a reunião, disse que foi comentado que uma 

mãe procurou o Ministério Público para garantir este direito e, atendendo tal determinação, 

a Secretaria Municipal de Educação,  tirou uma das quatro Professoras que atendiam o AEE 

para cumprir a determinação, gerando grande reclamação dos demais pais. Enfatizou que, 

em sua opinião, ambos têm razão, tanto a mãe que se recorreu do MP, quanto os que 

reclamaram a transferência do professor, sugerindo à Prefeitura Municipal estudar a 

possibilidade de contratar mais dois professores para a Sala de AEE, ainda que seja 

necessário comprometer outros cargos comissionados para manter a porcentagem legal 

com a Folha de Pagamento. Justificou-se, informando que a Lei Nº 1648/12, que dispõe 

sobre criação de empregos de Professor Especializado em Educação Especial, mostra que 

no quadro funcional da Secretaria de Educação há previsão de seis professores, mas, foram 

contratados somente quatro, portanto, restam dois a serem contratados. Esclareceu que, 

com esta proposta, será possível manter os mesmos quatro professores na Sala de AEE e, 

os outros dois a serem contratados, poderão ser professores itinerantes nas salas das 



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 8ª Sessão Ordinária, realizada em 31 de Março de 2014                                          FL. 3 

 

 
 

escolas municipais. Destacou também a falta de transporte para tais alunos e seus 

professores que,  atualmente, não recebem tal benefício e, finalizando, se comprometeu a 

oficializar o pedido de um veículo especializado para atender o AEE, aos Deputados 

representantes da região.  O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO, na qualidade de Secretário 

da CFO – Comissão de Finanças e Orçamento, justificou oralmente o Requerimento Nº 20, 

enfatizando que considera equivocada a decisão do Sr. Prefeito Municipal, em descontar 

valores já nos holerites deste mês. Disse que este Requerimento para que os Secretários 

Municipais esclareçam possíveis erros ainda está entrando nesta sessão, portanto, ninguém 

foi ouvido sobre o assunto e os funcionários não podem ser penalizados agora, por um 

problema existente há mais de vinte anos. O orador questionou se há uma Ordem Judicial 

e, em caso positivo, também questionou se ela foi contestada por representantes dos 

funcionários públicos municipais, como o Sindicato da categoria. Enfatizou que a situação 

não pode ficar como está e que, os funcionários já sofrem com baixos salários, não sendo 

justo que paguem por erros alheios. Lembrou que a Prefeitura Municipal já está repleta de 

processos interpostos por funcionários e basta que o desconto se efetive nos holerites 

deste mês, para surgir nova enxurrada de processos. Enfatizou a necessidade de lutar para 

ver o que é certo ou errado, registrando que, embora respeite os autores do Requerimento 

Nº 19, reitera sua opinião de que o Prefeito Rafael se precipitou na decisão. Por fim, 

lamentou que os funcionários sempre estejam perdendo e que aguardará o cumprimento da 

convocação para os esclarecimentos dos Secretários Municipais para, então, tomar 

providências. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS disse que o assunto relativo às perdas 

salariais ou desconto em folha de pagamento já é matéria publicada no Jornal - O Diário de 

Mogi. Comentou que esta luta é dos Vereadores, pois, todos devem apoiar para que os 

funcionários não sofram perdas de direitos adquiridos e, se constatar o erro, os valores 

devem ser incorporados ao salário e a situação regularizada, conforme proposto no 

Requerimento Nº 19 do Nobre Colega Claudinei, evitando-se novos erros. Alertou que há 

apenas uma denúncia no Ministério Público, nada de concreto determinando a redução nos 

salários, portanto, reiterou que os funcionários não podem pagar pelo erro de um. 

Reportando-se à Indicação Nº 52, também do Nobre Colega Claudinei, disse que a 

Secretária Municipal de Saúde deve contatar os Hospitais de Mogi das Cruzes, evitando 

casos como ocorrido na última sexta-feira, em que ele esteve no velório de um recém-

nascido, consequente da longa espera de sua mãe, pelo atendimento do parto. Por fim, 

disse esperar que o Sr. Presidente agende a reunião solicitada pela CFO, com a maior 

brevidade possível. O SR. PRESIDENTE esclareceu que não se trata de convite mas,  de 

convocação aos Secretários Municipais, que esclarecerão sobre os descontos em folha de 

pagamento dos funcionários. Retomando a ordem de inscrição, concedeu a palavra à VERª. 

SANDRA REGINA DE ASSIS que também reportou-se ao desconto no salário dos 

funcionários, dizendo que tirou cópia do processo administrativo e constatou que as partes 

envolvidas não dispõem de prazo, nem defensor técnico constituído, conforme determina a 

lei. Ressaltou que a maior empresa de Salesópolis é a Prefeitura Municipal, contando com 

quase seiscentos funcionários, portanto, não se pode tomar decisão unilateral, em prejuízo 

de tantos,  especialmente, em se tratando de apenas Notificação para Averiguação. 

Informou que o laudo anexado ao processo é de uma empresa que representa a Prefeitura 

Municipal, contudo, questionou onde estavam os outros laudos. Considerou prematura tal 

decisão que prejudica pais e mães de família, e acrescentou que o laudo é apenas uma 

prova para a Prefeitura, mas, não houve ampla defesa,  nem contraditório, previstos em 
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processos administrativos, embora, ainda não haja processo, apenas uma Investigação 

Cível. Ressaltou que tal posição é ditatorial, situação em que os mais poderosos mandam e 

os mais humildes não têm vez, portanto, enfatizou a necessidade do Sindicato ou de 

advogados contratados defenderem os funcionários. Concluiu dizendo que não se pensou 

no funcionário e que trata-se apenas de uma Notificação do Ministério Público, não de uma 

Ordem Judicial. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ iniciou justificando sua Moção Nº 002, 

enfatizando a importância de reconhecer as autoridades da região e sugerindo ao Nobre 

Colega Cristian que também apresente moção de igual teor para a Polícia Militar. Em 

aparte, o Ver. Cristina Luiz Candelária lembrou que já registrou seus elogios aos Pm’s Cb 

Noel e Sd Peres, do Destacamento de Polícia Militar local, e que já está pronta, para 

apresentar na próxima semana, a Moção ao Comandante e tropa local. Retomando, o 

Orador reportou-se ao Requerimento Nº 20 da Comissão de Finanças e Orçamento, 

elogiando a manifestação da oradora que o antecedeu acerca do tema. Declarou que este 

fato (desconto na folha de pagamento dos funcionários) demonstra que há uma sequência 

de golpes políticos, haja vista o histórico do atual Administrador do município (Prefeito 

Rafael) e que a Promotoria também requereu informações a esta Casa que respondeu 

defendendo-se ao questionamento, ao contrário do Poder Executivo que engavetou o 

pedido e, ao responder de última hora, aceitou o que foi questionado. Considerou mais um 

golpe, parecido com os que ocorreram com as Nobres Colegas Deise e Sandra, e agora, 

com os servidores municipais, para que o atual Prefeito coloque para trabalhar na 

Administração Municipal, quem ele quer. Lembrou da apresentação da proposta de um 

projeto de lei para extinguir o custeio de metade dos valores dos cursos escolares feitos por 

funcionários municipais, o qual foi adequado pelos Vereadores, evitando prejudicar os que 

já são beneficiados e estão estudando, fazendo com que a lei prevaleça apenas para os 

próximos concursados, ou seja, desde aquela época já sabiam que o cálculo estava errado 

e, como não deu certo, então articularam e manipularam esta denúncia para resolver o 

problema. Acrescentou ainda que o Tribunal de Contas do Estado determinou a redução do 

índice da folha de pagamento dos funcionários e a decisão da Administração local foi 

prejudicar os servidores. Conclamou a todos os Vereadores, com Assessoria Jurídica desta 

Casa de Leis, discutirem o assunto e mostrarem uma alternativa ao Sr. Prefeito Municipal, 

do contrário, serão inúmeros processos judiciais, pois, o atual governo já é campeão de 

processos, tanto que já falam até de “impeachment” (impugnação de mandato) do Prefeito 

Rafael, que está governando apenas pelos seus próprios interesses e do seu grupo, não 

para o povo. O SR. PRESIDENTE esclareceu que esta Casa de Leis também foi notificada 

pela Promotoria Pública, da mesma forma que a Prefeitura Municipal, entretanto, após 

consultar o Departamento Jurídico Legislativo, concluiu que o melhor caminho era 

questionar a decisão do MP e, até o momento, não obteve resposta sobre o aceite da 

defesa. Acrescentou ainda que esta Casa de Leis mantém a gratificação por trabalhos 

extras e relativa à formação escolar aos seus funcionários. Novamente, retomando a ordem 

de inscrição, concedeu a palavra ao VER. PAULO AROUCA SOBREIRA que, na condição 

de integrante da CFO, justificou também o Requerimento Nº 20, enfatizando que é 

impossível ter informação sem os esclarecimentos ora solicitados, pois, até o momento, esta 

Casa de Leis não recebeu qualquer documento. Enfatizou a importância da participação do 

Sindicato nestes casos, pois, os funcionários são cobrados da contribuição sindical e devem 

ser representados. Também lembrou da importância de se fazerem presentes na reunião, 

todos os envolvidos, porque o caso afeta o salário e a vida das pessoas, portanto, 
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aguardará o devido esclarecimento, os envolvidos na denúncia e intenção, a fim de se 

estudar todas as alternativas. Finalizou esclarecendo que não se trata de um pedido, mas, 

de uma convocação, portanto, espera que se defina a data ainda para esta semana. O VER. 

EDNEY CAMPOS DOS SANTOS declarou seu apoio à manifestação do Nobre Colega 

Cristian, com relação ao atendimento do AEE – Atendimento Educacional Especializado e, 

em seguida, justificou seu Requerimento Nº 21, acerca do mesmo assunto. Disse que, junto 

dos demais Vereadores, também lutou, no ano passado, para que houvesse o concurso 

destes professores especializados, a fim de atender a demanda, entretanto, a forma atual 

não atende os objetivos, esperando que possam discutir o assunto e chegar ao melhor 

resultado. Também na qualidade de membro da CFO, justificou o Requerimento Nº 20, 

enfatizando que toda situação que envolve assuntos polêmicos devem ser divididos com 

esta Casa de Leis, para que os Vereadores possam esclarecer os munícipes, mas, as 

coisas estão sendo feitas e os Vereadores não têm como argumentar, defender ou criticar, 

por falta de conhecimento oficial dos fatos e, este requerimento, vem reparar esta falta de 

informação. Também justificou o Requerimento Nº 19, que apresentou em conjunto com os 

Nobres Colegas Claudinei e Paulo Roberto, também reportando-se ao salário dos 

funcionários, onde propõe que, se houver algum desconto nos holerites dos funcionários, 

que a diferença seja incorporada aos salários, em forma de aumento real, para que não 

tenham perdas e consequentes prejuízos no orçamento doméstico. Finalizando, justificou a 

Indicação Nº 52, que apresentou com os mesmos Nobres Pares, pois, atualmente, as 

gestantes são encaminhadas ao hospital que tiver vaga, portanto, no momento de dar a luz, 

a mãe não sabe para onde será encaminhada, portanto, uma situação delicada que merece 

atenção especial de todos. Não havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE disse 

que, embora a definição do hospital de referência ainda não esteja oficializada, 

provavelmente, a referência de Salesópolis será a Santa Casa de Mogi das Cruzes, 

minimizando a insegurança das mães no momento do parto. Ato contínuo, passou para a 

ORDEM DO DIA e conforme pauta publicada, solicitou ao Sr. 1º Secretário que 

procedesse a leitura dos Pareceres CJR Nº 002 com sua EMENDA ADITIVA Nº 001 e CFO 

Nº 014/14, ambos recomendando o prosseguimento da tramitação do PROJETO DE LEI Nº 

002/14 (Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno Municipal nos termos do Artigo 31 da 

Constituição Federal e do Artigo 59 da Lei Complementar Nº 101/2000, cria a unidade de 

Controle Interno do Município da Estância Turística de Salesópolis e dá outras 

providências), de autoria do Poder Executivo, com a Emenda Aditiva apresentada pela 

Comissão de Justiça e Redação; CJR Nº 008 e CFO Nº 015/14, ambos recomendando o 

prosseguimento da tramitação do PROJETO DE LEI Nº 008/14 (Altera a redação do Inciso 

II, do Artigo 2º da Lei Nº 1.665, de 11 de dezembro de 2012, e dá outras providências), de 

autoria do Ver. Sérgio dos Santos; e CJR Nº 009, COSPES Nº 003 e CFO Nº 016/14, todos 

recomendando o prosseguimento da tramitação do PROJETO DE LEI Nº 009/14 (Dispõe 

sobre a RATIFICAÇÃO do Aditamento do Contrato de Consórcio Público, que constituiu o 

Consórcio Regional de Saúde de Serviços de Atendimento Móvel de Urgência – CRESAMU, 

aprovado pela Lei 1.622/2010) de autoria do Poder Executivo.  Terminada a leitura, o SR. 

PRESIDENTE colocou em única discussão o Projeto de Lei Nº 002/14 (Dispõe sobre o 

Sistema de Controle Interno Municipal nos termos do Artigo 31 da Constituição Federal e do 

Artigo 59 da Lei Complementar Nº 101/2000, cria a unidade de Controle Interno do 

Município da Estância Turística de Salesópolis e dá outras providências), de autoria do 

Poder Executivo, com a Emenda Aditiva apresentada pela CJR e, ninguém se manifestando, 
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submeteu, primeiramente, à votação, a Emenda Aditiva Nº 001/14, de autoria da Comissão 

de Justiça e Redação, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes, ou seja, nove 

votos, dadas as ausências dos Vers. Claudinei José de Oliveira e Deise Aparecida Corrêa 

Duque. Aprovada a Emenda, o Ver. Paulo Arouca Sobreira – 2º Secretário, requereu a 

dispensa da elaboração da redação final para que a matéria fosse deliberada ainda nesta 

sessão, requerimento este que, submetido à votação, também foi aprovado por 

unanimidade dos presentes. Aprovada a dispensa da elaboração da redação final, o SR. 

PRESIDENTE  submeteu à votação o PROJETO DE LEI Nº 002/14 com a EMENDA 

ADITIVA Nº 001/14, o qual também foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em 

seguida, o SR. PRESIDENTE colocou em única discussão o PROJETO DE LEI Nº 008/14 

(Altera a redação do Inciso II, do Artigo 2º da Lei Nº 1.665, de 11 de dezembro de 2012, e 

dá outras providências), de autoria do Ver. Sérgio dos Santos. O VER. SÉRGIO DOS 

SANTOS, autor do projeto, esclareceu que a função do Vereador é defender os interesses 

da população e, neste intento, esteve estudando e concluiu que o munícipe, ao pagar com 

atraso o pagamento dos seus impostos, já são somados, automaticamente, dez por cento de 

juros em benefício dos Advogados do Setor Jurídico da Prefeitura Municipal, o que 

considera injusto. Acrescentou ainda que,  se o caso for à Justiça, acumulam-se mais dez 

por cento, lamentando tais cobranças que o motivou a apresentar este projeto. Registrou 

que, em sua opinião, o quadro de Advogados deveria ser reduzido, pois, atualmente, a 

Prefeitura Municipal conta com cinco Advogados, e ainda assim contratou outra empresa de 

Advogados para o problema relativo aos erros de cálculos na folha de pagamento dos 

funcionários municipais. Por fim, conclamou os Nobres Pares pelo apoio ao seu projeto que 

vem beneficiar os munícipes, pagadores de impostos. Ninguém mais se manifestando, foi a 

referida matéria submetida à votação, sendo aprovada por unanimidade dos presentes. 

Para concluir com a pauta, o SR. PRESIDENTE submeteu à única discussão e votação o 

PROJETO DE LEI Nº 009/14 (Dispõe sobre a RATIFICAÇÃO do Aditamento do Contrato de 

Consórcio Público, que constituiu o Consórcio Regional de Saúde de Serviços de 

Atendimento Móvel de Urgência – CRESAMU, aprovado pela Lei 1.622/2010) de autoria do 

Poder Executivo, o qual foi aprovado por unanimidade dos presentes, ou seja, nove votos, 

sem preceder manifestação. Não havendo mais pauta a ser tratada na presente Ordem do 

Dia, o SR. PRESIDENTE passou a EXPLICAÇÃO PESSOAL e, conforme livro de 

inscrição,  concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. CRISTIAN LUIZ 

CANDELÁRIA  iniciou agradecendo Sr. Renato (do Trânsito) pelo atendimento à sua 

Indicação, iluminando a rua localizada atrás do prédio da Rodoviária Municipal (atual Setor 

Municipal de Trânsito), bem como pela demarcação de solo,  em frente à Vara Distrital, 

esperando que a demarcação seja feita nas demais ruas da área central. Também 

agradeceu o Prefeito Rafael e o Sr. Rodolfo – Diretor Municipal de Agronegócios, pela 

realização do evento, denominado Dia de Campo, realizado no último sábado, apoiando e 

fomentando novas alternativas de economia neste município. Disse que há criadores de 

ovinos e caprinos nesta cidade, há vinte anos, e ele mesmo, entrou para o rol em 2010, 

quando ele próprio iniciou sua participação também na Diretoria da ASCOCA – Associação 

dos Criadores de Ovinos e Caprinos do Alto Tietê e região, possibilitando-lhe trazer aos 

salesopolenses, cujo Diretor de Agronegócios está apoiando e assim vem fomentar novas 

formas de economia, em substituição à crise do eucalipto, enfrentada desde 2010. Declarou 

esperar que o Sr. Prefeito Municipal  continue apoiando os produtores rurais para que 

possam melhorar a raça. Acrescentou que, para o próximo ano, espera seja feito este 
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evento, tão bem organizado como o deste ano, contudo, espera seja realizado no campo 

mesmo. Reportou-se à matéria publicada no Jornal O Diário de Mogi das Cruzes, sobre uma 

reunião, ocorrida em Mogi das Cruzes,com os Secretários Municipais de Saúde da região, a 

fim de definirem uma pauta de reivindicações para os Prefeitos das cidades da região 

levarem ao Secretário Estadual da Saúde, cuja Secretaria Municipal de Salesópolis não 

esteve representada, diferentemente do Secretário de Poá, que enviou um representante. 

Lamentou a falta de representante de Salesópolis e, embora reconhecendo que, no mesmo 

dia e horário, a Secretária de Saúde de Salesópolis estava em audiência pública da saúde, 

nesta Casa de Leis, não podia ter deixado de enviar um representante para levar as 

reivindicações de Salesópolis, alvo de comentários nas ruas e de apontamentos em todas 

as sessões desta Casa de Leis. Registrou que protocolará requerimento a fim de obter os 

esclarecimentos sobre esta ausência, que considerou uma falha, por tratar-se de reunião de 

grande importância, contudo, espera que o Prefeito Rafael participe da reunião com o 

Secretário Estadual de Saúde, junto aos demais Prefeitos da região. Por fim, reiterou seu 

pronunciamento feito na Sessão Solene de Posse, que o Prefeito terá um Vereador 

parceiro, mas, não menos fiscalizador, o que fará para o bem desta cidade. O VER. MÁRIO 

BARBOSA PINTO comentou que, o Aterro da Estrada da Estiva, localizado em Área de 

Proteção dos Mananciais de Mogi das Cruzes, igualmente ao da Estrada do Aterrado, desta 

cidade, também rodou e, diferentemente do que ocorreu aqui, a Prefeitura Municipal 

comprou o material e o DAEE está realizando o serviço, fato que também é citado na 

referida matéria e Salesópolis é impedida de realizar as obras pelos órgãos ambientais. 

Lamentou que um morador de Mogi das Cruzes tenha denunciado esta cidade, ao invés de 

olhar o mesmo problema ocorrendo na sua cidade. Enfatizou a necessidade de acionar os 

Deputados Estaduais, representantes de Salesópolis, para agendarem reunião com o 

Secretário de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado – Sr. Edson Giriboni, a fim de 

expor a situação de Salesópolis, que enfrenta os mesmos problemas, mas, ainda não foi 

atendida como aquele município vizinho que, segundo a matéria jornalística, em uma 

semana, terá seu problema resolvido. Registrou que esteve com o Sr. Bruno, Secretário 

Municipal de Obras, questionando sobre o início das obras de melhoria da Rua Sebastião 

Soares Leite, cujo recurso, proveniente de Emenda Parlamentar de autoria do Deputado 

Federal Arnaldo Faria de Sá,  já está liberado, quando ele respondeu que  o processo de 

licitação já está tramitando, significando que, em breve, a rua receberá o asfalto. 

Reportando-se ao Cartão PIC (cartão alimentação dos servidores públicos municipais), 

disse que o Sr. Prefeito Municipal deve definir um dia, pois, a cada mês há alteração, 

prejudicando os beneficiários que estão reivindicando tal definição. Agradeceu a Secretaria 

Municipal de Esportes, pela realização da Corrida de São José de Salesópolis, trazendo 

muita gente para a cidade, que contou com representantes em todos os pódios. Também 

registrou o evento de Montain Bike, no mesmo dia, reunindo quase trezentas bikes, além de 

um passeio de moto, que também reuniu quase trezentos motoqueiros, eventos que 

movimentam a cidade e fortalecem o comércio local. Registrou a Peça Teatral – Todos 

contra a Dengue, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, em todas as escolas do 

município, acrescentando que a repercussão tem sido boa, pois facilita o entendimento das 

crianças para atuar na prevenção em suas casas, haja vista os riscos para a saúde. Sobre a 

Audiência Pública da Saúde, o orador disse que a Secretária Municipal de Saúde expôs 

sobre as ações do ano passado e os Vereadores cobraram as pendências, como a falta de 

medicamentos e outros, e ela esclareceu cada caso e as ações que vem adotando para 
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corrigi-las. Na mesma ocasião foram expostas todas as necessidades, contudo, ficou claro 

que a cidade sofre com os parcos recursos para dar o que o povo merece, mas que estão 

estudando alternativas para aumentar o repasse para a Santa Casa local, a fim de contratar 

mais médicos e melhorar os demais atendimentos. Por fim, comentou que, na oportunidade, 

aproveitou para questionar a Secretária Municipal de Finanças, acerca do recolhimento de 

INSS e FGTS dos funcionários municipais, quando ela informou que foi firmado um acordo 

entre a Prefeitura local e os órgãos competentes e, para acertar a situação,  o município 

assumiu uma dívida, em sessenta meses, no valor total de um milhão e cem reais,  sendo os 

cem mil reais relativos à multa pelo atraso.  A VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS 

agradeceu os moradores do Bairro Ribeirão do Pote, engajados em melhorias para o bairro, 

cujo Ver. Benedito Lélis vem encabeçando a luta, esperando que mais moradores dos 

bairros rurais tragam informações e busquem a ajuda dos Vereadores. Falou que uma das 

constantes reclamações dos moradores rurais, refere-se às más condições das estradas 

rurais. Comentou que um conhecido amigo, construtor em Mogi das Cruzes,  lhe reclamou 

que paga alto valor, trezentos reais por caminhão, para a retirada de grandes quantidades 

de entulhos das suas obras, e que já expôs e sugeriu aos Srs. Antonildes e José Cunha, 

responsáveis pelas estradas rurais, verificarem a viabilidade da  Prefeitura Municipal fazer a 

retirada desses entulhos que, segundo informações daquele mesmo conhecido,  saem mais 

de trinta caminhões a cada obra. Quanto à Peça Teatral, já comentada pelo Nobre Colega 

Mário, disse que recebeu uma mensagem via rede social, de que os atores, servidores 

municipais, estão enfrentando dificuldades junto à Secretária Municipal de Saúde, na 

liberação do serviço para tais apresentações, registrando então, seu apelo para que esses 

servidores sejam liberados, pois também estarão trabalhando. Registrou também os eventos 

esportivos realizados, no final de semana, nesta cidade, enfatizando que esporte é vida e 

saúde, e tira as crianças das drogas e das ruas. Finalizou agradecendo a visita do 

Deputado Estadual Dr. Gondim em sua casa, declarando-se honrada, pois, na 

oportunidade, conversaram sobre assuntos importantes da cidade, quando ele se colocou à 

sua disposição.  O VER. SÉRGIO DOS SANTOS parabenizou a Família do Depósito 

Camargão, pela reforma que realizaram no “casarão da Rua XV de Novembro”. Lembrou 

que ele mesmo, várias vezes, usou a tribuna desta Casa de Leis, reclamando a situação 

daquele prédio que estava feio e, aproveitando a oportunidade, sugeriu notificar também o 

proprietário da Floricultura, localizada em frente a este casarão e ao Banco Bradesco, para 

que faça a limpeza no local, que está tomado de mato. Também disse que o Sr. Prefeito 

Municipal deve notificar os demais proprietários de terreno da Rua XV de Novembro, 

citando como exemplo os Srs. Osni e Michel, cujos terrenos têm mato crescente, e que, se 

não querem construir e cuidar, que a Prefeitura verifique a possibilidade de desapropriação. 

Registrou que, na próxima sessão, exporá fotos desses terrenos, assim como do citado 

casarão, comparando o antes e o depois da reforma, a fim de reconhecer este 

empreendedor.  Ressaltou a necessidade da Prefeitura Municipal também fazer a sua parte, 

pois, na Rua Alferes José Luiz de Carvalho, próximo à Casa da Agricultura, há grande 

quantidade de mato, contudo, há muitos funcionários que foram recentemente contratados, 

portanto, espera que o serviço seja realizado. Também comentou a necessidade de tomar 

medidas com relação aos pontos comerciais da cidade, muitos estão pintando faixas 

amarelas para atender seus clientes, mas, entende que isto é errado, já que cada um 

deveria ter seu próprio estacionamento. Citou, como exemplo, os transtornos no trânsito em 

frente ao Supermercado Português, esperando sejam tomadas providências, haja vista que 
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há estacionamento em ambos lados da rua, restando uma faixa estreita para a passagem de 

caminhões. Também mencionou o caso do aterrado do Rio Jundiaí, de Mogi das Cruzes,  

lembrando que a Prefeitura de Salesópolis comprou os tubos armcos e não pôde colocá-los 

no Aterrado, devido à denúncia junto ao DAEE, gerando multa ambiental à Prefeitura local, 

em valor superior a trinta mil reais e a obra foi embargada. Lamentou que o DAEE esteja 

realizando a obra no município vizinho, tratando casos idênticos com dois pesos e duas 

medidas, prejudicando os moradores salesopolenses, questionando por que Mogi das 

Cruzes não foi multada. Comentou que os fiscais municipais não dispõem  mais de motos 

para trabalhar, haja vista que as que tinham foram leiloadas, como sucatas,  pela Prefeitura 

Municipal e nenhum outro veículo lhes foi oferecido, esperando que o valor arrecadado com 

o leilão seja também utilizado para este e outros fins de importância, como o caso do 

transporte dos pacientes que fazem hemodiálise, em Mogi das Cruzes. Registrou que 

também solicitou a iluminação na rua localizada atrás do prédio da Rodoviária Municipal, 

onde muitas crianças, nos dias de Carnaval, a utilizaram para uso de entorpecentes. 

Aproveitou para questionar onde está o Conselho Tutelar, porque há muitas crianças 

envolvidas com drogas, necessitando de medidas, e que, atualmente, ninguém está fazendo 

nada, tanto que muitos alcoolatras se transformaram em moradores de rua. Lembrou que já 

viu o Sr. Marcelino – Secretário Municipal de Assistência Social, abordando um último grupo 

de alcoolatras, mas, que ele precisa de mais apoio para solucionar tais problemas. Alertou 

que, a propriedade da Sra. Amélia Torraga foi alugada por dois mil e trezentos reais,  para 

atender esse grupo, mas, até o momento, embora pagando aluguel, o prédio permanece 

fechado há, aproximadamente, sete meses. Ameaçou denunciar ao Ministério Público se, 

em quinze dias, o CAPS – Centro de Atendimento Psicossocial, não estiver funcionando 

naquele prédio, pois entende que, ou funciona ou devolve o prédio que está juntando mato. 

Declarou que apoiará o que é certo, mas, embora tenha pedido voto para o Prefeito Rafael, 

o povo está cansado e tem reclamado da atual gestão e não quer mais fazer parte de uma 

gestão que não funciona. Reportando-se ao Dia de Campo, também criticou o fato do 

evento ser realizado na Casa Paroquial e, dirigindo-se ao Sr. Presidente, disse que não foi 

convidado, assim como muitos Vereadores não foram, bem como não foram convidados 

para a mencionada reunião do AEE – Atendimento Educacional Especializado. Enfatizou 

que deve haver uma programação e os Vereadores devem ser convidados, para que 

possam trabalhar junto com o Sr. Prefeito Municipal. Por fim, disse ter tomado conhecimento 

de que a Sra. Solange Wuo – atual Secretária Municipal de Desenvolvimento, Meio 

Ambiente e Agronegócios, se desligará do quadro funcional e lamentou tal decisão, pois, 

esta mesma área já perdeu o competente Engenheiro Danilo,  assim, como o município vai 

perdendo profissionais competentes que são desta terra. O SR. PRESIDENTE respondendo 

a questionamento do último orador, informou que o convite para o 2º Dia de Campo foi lido 

na última sessão ordinária e, quanto à reunião do AEE, disse que esta Casa de Leis não foi 

convidada. Esclareceu ainda que o convite do referido Dia de Campo foi encaminhado 

juntamente com um ofício assinado pelo Diretor de Agronegócios – Sr. Rodolfo e, concluiu 

enfatizando que todo e qualquer convite que chega nesta Casa de Leis são enviados via e-

mail a todos Vereadores. O Ver. Sérgio dos Santos contestou e insistiu dizendo que ofício 

não é convite. O SR. PRESIDENTE reiterou que o ofício era também um convite. 

Retomando a ordem de inscrição, concedeu a palavra ao VER. BENEDITO LÉLIS 

RENÓ que reportou-se à Área de Saúde, dizendo que não pode defender um governo que 

vai mal, acrescentando que, na semana passada, os Coordenadores do Projeto “Mais 
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Médicos” visitaram esta cidade e orientaram que seria necessária a criação de uma Equipe 

de Agentes da Saúde da Família, sem a qual, até os médicos cubanos que já estão 

disponíveis neste município serão recolhidos. Disse que conversou sobre isso com a 

Secretária Municipal de Saúde e ela lhe disse que demorará três meses para regularizar a 

situação, contudo, o orador registrou que irá a Guarulhos, onde está a central 

administradora do Programa “Mais Médicos”, para saber como realmente está a situação de 

Salesópolis. Falou que não esteve na Audiência Pública da Saúde, na última sexta-feira, 

contudo, entende que, estando o Presidente ou qualquer um dos demais Vereadores, esta 

Casa de Leis já está representada, pois, os Vereadores também têm vida pessoal e não 

dispõem de assessores, portanto, têm que fazer política, representando o povo, mas, 

primeiramente, sustentar a família. Disse que ele teve problemas pessoais e não pode 

comparecer à Audiência, mas, lamentou ter lido em matéria jornalística que o Alto Tietê 

define lista de pedidos ao Secretário Estadual de Saúde, contudo, naquela mesma matéria 

consta que Salesópolis não enviou representante à reunião, embora o maior problema 

desta cidade esteja na Área de Saúde. Finalizou ressaltando que esta reunião era muito 

mais importante do que a reunião realizada com os Vereadores, bastaria justificar que os 

Vereadores entenderiam. Enfatizou ainda que referida Secretaria Municipal conta com 

outros profissionais competentes, os quais poderiam ter representado esta cidade naquela 

reunião. Questionou por que não enviaram outro funcionário, citando como exemplo o 

funcionário caríssimo que, atualmente, trabalha no Setor de Almoxarifado, filiado ao Partido 

do Governo Federal, enfatizando que a falta de representação significa perda de verba. 

Lembrou do falecido ex-Prefeito Thiago Geraldo Rodrigues de Camargo que, para todo 

lugar, levava um ofício reivindicatório e sempre conquistava benefícios para esta cidade. 

Reportando-se ao tratamento diferenciado nos casos da queda dos aterros de Mogi das 

Cruzes e de Salesópolis, disse que demonstra a falta de representatividade política e de 

respeito na região, haja vista a quantidade de autoridades que prestigiam os eventos em 

Biritiba Mirim, enquanto que, em Salesópolis, no último Desfile Cívico,  apareceram apenas 

duas ou três autoridades. Disse que o Prefeito Municipal tem que acreditar nesta Casa de 

Leis e na sua força, pois, além da oposição, até mesmo os Vereadores da base, pessoas de 

hombridade que querem ajudar, também estão usando a tribuna deste Legislativo querendo 

ajudar e mostrando o caminho que leva para o abismo. Acrescentou que, estes dias, esteve 

conversando como Sr. Rodrigo – responsável pela limpeza da cidade, dizendo-lhe que, 

àqueles que têm vontade de trabalhar, bastaria um saco de cal para embelezar a cidade e, 

no dia seguinte, já viu as guias pintadas de branco, mudando para melhor o visual da 

cidade,  causando boa impressão e favorecendo a visibilidade aos motoristas. Com relação 

à iluminação atrás do prédio da Rodoviária Municipal, disse que o atendimento à 

reivindicação foi resultante da união dos Vereadores, ou seja, um apresentou e outros 

apoiaram. Ressaltou a importância dos Secretários Municipais assistirem às sessões desta 

Casa de Leis, para conhecerem o trabalho de cada Vereador e atenderem as 

reivindicações, sem que seja necessária a leitura das proposições. Referindo-se ao evento 

esportivo realizado no final de semana, disse esperar que o povo acorde e perceba que os 

dirigentes não podem apenas “dar pão e circo”, ou seja, criar fatos para esconder os 

problemas da cidade. Por fim, lamentou o crescimento da mortalidade infantil , nestes dois 

primeiros anos da atual gestão, devido à espera para atendimento, o que considera mais 

uma vergonha para esta cidade. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS parabenizou o 

município pela realização da Corrida de São José, reunindo, aproximadamente, 
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quatrocentos atletas, de vinte e duas cidades, sendo quarenta e seis desta cidade. Declarou 

não ter experiência em turismo, mas, acredita que este tipo de evento venha alavancar o 

turismo local, pois, referidos atletas vêm acompanhados de familiares e amigos, 

movimentando os restaurantes e demais pontos comerciais. Também parabenizou os 

atletas salesopolenses, sempre participando dos pódios nos eventos deste e de outros 

municípios, merecendo o apoio desta cidade para elevar o nome de Salesópolis em toda 

região. Registrou que esteve, no último dia vinte e seis, em visita na Fazenda da ACATI, 

localizada em São Bento do Sapucaí, oportunidade em que os produtores de cambucí de 

Salesópolis, foram conhecer novas técnicas de produção de mudas da fruta. Declarou-se 

certo de que todos vieram satisfeitos e melhor informados, no objetivo de padronizar uma 

planta comercial, com residência às pragas e melhor produtividade. Registrou seus 

agradecimentos à Dra. Silvana, que recepcionou a comitiva de Salesópolis, e Sra. Ariane, 

Consultora do Agro-SEBRAE, esperando que o Prefeito Rafael, através da Diretoria de 

Agronegócios, apoie mais esses produtores. Também parabenizou todos que contribuíram 

para o 2º Dia de Campo, também muito produtivo, diante das palestras apresentadas que 

trouxeram informações importantes. Agradeceu o Nobre Colega Cristian, pois, tornou-se 

criador iniciante de ovinos, graças ao seu apoio, enquanto pioneiro na criação, trouxe 

genética de qualidade para este município e incentivou os iniciantes, solicitando-lhe que 

continue apoiando os novatos na área como ele. Disse estar certo de que é necessário a 

união de todos, no objetivo de diversificar as atividades deste município, que se encontra 

refém da produção de eucalipto. Retomando sobre a cultura do cambucí,  lembrou que tal 

alternativa foi sugerida na gestão anterior do atual Perfeito Rafael, prosseguiu na gestão 

anterior e ainda permanece, com isso, há muitas famílias que têm renda mensal do 

comércio de produtos do cambuci, como é o caso dos seus próprios pais. Por fim, registrou 

que, nesta data, iniciarão a limpeza das ruas do Bairro Totozinho Cardoso, esperando que 

prossigam, contudo, também espera que os munícipes recolham a taxa devida na Prefeitura 

Municipal, para que seja feita a coleta e o bairro fique mais bonito e garanta melhor 

qualidade de vida a todos. Não havendo mais oradores inscritos, o SR. 

PRESIDENTE registrou que não esteve nos eventos Dia de Campo e Corrida de São José 

em virtude de compromissos assumidos anteriormente 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 31 de Março de 2014. 

  

PRESIDENTE       : 

  
1º SECRETÁRIO :   

  

2º SECRETÁRIO : 

  

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

em 07 de Abril de 2014.   


