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              ATA DA 9ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 07 de Abril de 2014 - 2º Período da 16ª Legislatura. Aos sete 

dias do mês de Abril do ano dois mil e quatorze, no edifício sede deste Poder Legislativo, 

realizou-se a Nona 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: REQUERIMENTOS,  solicitando ao Sr. Prefeito 

Municipal Nºs:  022 – Determinar aos setores competentes, o cumprimento do Artigo 67, 

Inciso VII da Lei Orgânica do Município de Salesópolis, onde dispõe que compete 

privativamente ao Prefeito, remeter à Câmara Municipal, logo após a celebração, cópias 

reprográficas de todos os contratos, aditamentos, acordos, convênios, rescisões e 

nomeações de servidores, celebrados pela administração pública municipal e suas 

autarquias, do Ver. Francisco Marcelo de Morais Corrêa; 023 – Determinar à Secretária 

Municipal de Saúde, justificar a ausência de representantes da sua secretaria, na reunião 

realizada dia 28 de Março, na Secretaria de Saúde de Mogi das Cruzes, oportunidade em 

que estiveram reunidos todos os Secretários Municipais de Saúde da região, elaborando 

pauta de reivindicações a ser apresentada ao Secretário Estadual de Saúde, em reunião 

agendada para o último dia 1º de Abril, em São Paulo; 024 – Contratar mais dois 

Professores de Ensino Especial – AEE, constantes do rol dos aprovados no Concurso 

Público Nº 001/2013, já realizado, ou justificar, no prazo improrrogável de quinze dias, o 

motivo do não atendimento deste requerimento, ambos do Ver. Cristian Luiz Candelária; 

025 – Encaminhar uma relação contendo a descrição e respectivo valor dos locais em que 

serão utilizados os recursos do DADE do ano 2014, do Ver. Mário Barbosa Pinto; 026 – 

Atender a reivindicação dos moradores dos Bairros Ribeirão do Pote e Barro Amarelo, 

adotando providências junto às operadoras de telefonia móvel (VIVO, TIM, OI, CLARO e 

NEXTEL), para melhoria no sinal de recepção e instalação de telefonia pública e fixa, 

mantendo esta Casa de Leis informada, dos Vers. Mário Barbosa Pinto e Benedito Lélis 

Renó; 027 – Interceder junto à Secretaria Municipal de Educação, determinando o 

cumprimento do Artigo 4º da Lei Nº 12.796, de 04 de Abril de 2013, que dispõe sobre 

alteração na LDB – Lei Nº 9394/96, acerca da Educação Básica Obrigatória – 04 a 17 anos,  

informando acerca das medidas e prazos previstos, do Ver. Claudinei José de Oliveira; 028 

– Agendar uma reunião, ainda nesta quinzena, com a Coordenação da ETEC desta cidade, 

a fim de discutir as solicitações pendentes das Salas Descentralizadas, informando local, 

data e horário para que os subscritores possam participar, na qualidade de representantes 

do corpo discente; e 029/14 – Interceder junto à Secretaria Estadual de Educação, 

objetivando o atendimento nos moldes legalmente exigidos aos alunos do AEE – 

Atendimento Educacional Especializado, inclusive com transporte, cumprindo assim a Meta 

de Governo da atual gestão, de dispensar atenção especial a este grupo de crianças e seus 
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familiares, informando os subscritores acerca das medidas e prazos previstos, ambos do 

Ver. Claudinei José de Oliveira e outros – desps: Aprovados, Encaminhe-se; MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÕES Nº 003/14  – Para todo o Destacamento da Polícia Militar de 

Salesópolis, em especial, ao Cabo PM NOEL SEBASTIÃO LINO e Soldado PM RODRIGO 

RODRIGUES, pelo excelente trabalho que realizaram, especialmente,  no último dia dezoito 

de março do corrente, quando depararam e passaram a acompanhar, ajudando a prender e 

desmantelar uma perigosa quadrilha de criminosos envolvidos em vários eventos 

criminosos em Caraguatatuba, Litoral Norte de São Paulo e região,  dando ciência aos 

Comandos Superiores da Polícia Militar e Secretaria de Estado da Segurança Pública,  do 

Ver. Cristian Luiz Candelária – desp: Aprovada, Encaminhe-se; INDICAÇÕES, solicitando 

ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  058 – Determinar à Secretaria Municipal de Obras, adotar as 

providências visando os reparos necessários na Estrada Nossa Senhora Aparecida, 

conhecida como “estrada do Aterrado”; 059 – Adotar providências visando a instalação de 

novos brinquedos no Parque da EMEI João Cardoso do Nascimento, Bairro Bragança, 

ambas do Ver. Cristian Luiz Candelária; 060 – Determinar ao setor competente, realizar a 

limpeza da Rua São Cristóvão, Bairro Fartura, que encontra-se tomada de mato nas suas 

margens; 061 – Determinar ao setor competente, realizar o patrolamento na continuação da 

Rua Frederico Ozanan, que dá acesso ao Mirante e Bairro dos Mirandas, bem como da Rua 

Prefeito Thiago Geraldo Rodrigues de Camargo, localizada no loteamento denominado de 

PROLOP, ambas do Ver. Mário Barbosa Pinto; 062 – Determinar ao Setor de Obras e 

Planejamento, imediata providência para limpeza da Rua Projetada 3, Bairro Fartura e ruas 

adjacentes, bem como os reparos necessários a fim de garantir o direito de locomoção, livre 

acesso dos moradores e serviços, como socorro em casos de emergência aos munícipes 

que lá residem, do Ver. Edney Campos dos Santos e outros;  063 – Determinar ao setor 

competente, designar profissionais do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal, para 

assentamento dos pisos na EMEF Professora Maria de Lourdes Gonçalves de Toledo, 

Bairro Fartura, do Ver. Claudinei José de Oliveira; e 064/14 – Determinar à Secretaria 

Municipal de Educação, adotar as providências necessárias objetivando a transferência, 

com a disponibilidade de transporte escolar, dos alunos da EMEF do Bairro Nhá Luz para 

uma das unidades escolares da área central, do Ver. Sérgio dos Santos – desps: 

Encaminhe-se, lidas no Expediente;   BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SALESÓPOLIS, referente ao mês de Fevereiro/2014 – desp.: à Comissão de Finanças e 

Orçamento; COMUNICADOS sobre a liberação de recurso financeiro: do Ministério da 

Saúde: no valor de R$ 4.128,47 para Pagamento de Piso Fixo de Vigilância em Saúde 

(PFVS); nos valores de R$ 2.740,34 para Pagamento de Programa de Assistência 

Farmacêutica Básica-Estadual; no valor de R$ 4.077,09 para o Pagamento  de Programa de 

Assistência Farmacêutica Básica-Municipal – todos competência 02/2014; CONVITE do 

SEBRAE para a Solenidade de Lançamento Regional da “Loja Modelo Itinerante”, no 

próximo dia oito de abril, às dez horas, no Largo do Rosário em Mogi das Cruzes – desps.: 

Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, o Sr. Presidente concedeu a palavra aos 

Nobres Edis inscritos.  O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ registrou a presença dos alunos 

do Curso de Logística,  da Sala Descentralizada da ETEC desta cidade, acompanhados da 

Coordenadora Camila Renó e, em seguida, considerou de grande importância o 

Requerimento Nº 025, do Vereador Mário, porque os Vereadores têm passado vergonha 

diante de tanta cobrança popular pela incompetência da Administração Municipal. 

Referindo-se à Indicação Nº 58, do Vereador Cristian, lembrou que o Aterrado e Pinheirinho 
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são os pontos turísticos mais visitados da cidade, contudo, a estrada de acesso está toda 

esburacada e com mato crescente na pista, assim como estão todas as estradas rurais, 

questionando o que o governo municipal vem fazendo. Lembrou que, no ano passado, 

solicitou limpeza do forro da mesma escola referida na Indicação Nº 64, do Vereador Sérgio, 

mas, até o momento, não foi atendido. Acrescentou que referida unidade escolar deve ser 

embargada, pois, sequer tem água para os alunos, e enfatizou que a maioria das 

proposições apresentadas solicitam serviços simples e básicos, como limpeza e 

conservação. Corroborou a Moção Nº 03, do Vereador Cristian, lembrando que ele próprio 

apresentou proposição de igual teor, reconhecendo o empenho do Delegado de Polícia Civil 

da região. Por fim, justificou oralmente o Requerimento Nº 026,  que apresentou em 

conjunto com o Nobre Colega Mário, no qual anexaram um abaixo-assinado com, 

aproximadamente,  quinhentas assinaturas, entretanto, informou que pedido de igual teor 

também já foi protocolado junto ao Ministério Público, para que a questão seja resolvida, 

pois, Salesópolis não dispõe de serviço eficiente de telefonia celular e internet. O VER. 

SÉRGIO DOS SANTOS iniciou agradecendo o convite dos alunos da ETEC, para uma 

reunião que aconteceria no dia seguinte a esta sessão, às vinte horas, cuja pauta será o 

trabalho de turismo na cidade de Salesópolis. Ato contínuo, justificou oralmente sua 

Indicação Nº 64, esclarecendo que tomou conhecimento de que apenas um aluno foi 

transferido para a área central, contudo, entende que todos merecem o mesmo tratamento, 

diante dos inúmeros problemas da referida unidade escolar. Declarou seu apoio ao 

Requerimento Nº 25, do Nobre Colega Mário, registrando que é totalmente contrário à nova 

reforma na Praça da Matriz ou instalação e elevado no Portal da cidade. Solicitou que todos 

os projetos a serem desenvolvidos com recursos do DADE, sejam antes deliberados por 

esta Casa de Leis, evitando altos gastos como da praça em frente às escolas Mestra 

Henriqueta e Olga Chakur ou mais uma reforma da Praça da Matriz, cujos valores poderiam 

ser aplicados na Santa Casa local. Enfatizou que os Vereadores não aprovaram as obras 

mencionadas, apenas têm a obrigação de fiscalizar, contudo, lembrou que enviou o caso 

das obras das calçadas malfeitas ao Ministério Público, mas,  até o momento, nenhuma 

medida foi adotada. Por fim, dirigiu-se ao Sr. Presidente e solicitou agendar uma reunião 

com o Sr. Prefeito Municipal, antes que outras obras aconteçam e também sejam alvos de 

críticas. A VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS iniciou dizendo que, quando os Vereadores 

não apresentarem tantas proposições, significará que  tudo está indo bem e ninguém 

precisa cobrar o Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais.  Reportando-se aos sinais 

de telefonia celular (Requerimento Nº 26), disse que a falta de sinal na área central não é 

tão prejudicial quanto na zona rural, cujo resultado nas questões de saúde pode resultar em 

fatalidade, portanto, apoia o envio do caso ao Ministério Público. Finalizando, declarou seu 

apoio ao Requerimento Nº 28, do Vereador Claudinei, pois verificou in loco a falta de 

condições da Sala de Informática, o que reflete a falta de reconhecimento da cidade para 

com a Escola Técnica Estadual, referência de ensino e que está formando os jovens de 

Salesópolis. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA, considerando que somente a 

educação pode mudar o contexto deste país, disse que apresentou proposições para 

melhoria da área, citando inicialmente sua Indicação Nº 063. Falou que, após receber 

algumas informações, visitou a unidade escolar e apresentou esta proposição, contudo, 

nesta data, soube que já foi enviado o profissional para o serviço de assentamento do piso. 

Acrescentou que levou, pessoalmente, ao conhecimento da Diretora Municipal de 

Educação, as demais necessidades levantadas naquela visita, esperando sejam tomadas as 
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devidas providências. Quanto ao AEE, alvo do seu Requerimento Nº 29, lembrou que, a luta 

por melhorias nesse atendimento é também de outros Colegas, mas, nesta oportunidade, 

vem requerer a disponibilização de transporte aos portadores de necessidade especial que 

moram distantes da área central. Reiterou que somente com educação é possível mudar 

este país, uma cidade ou uma comunidade, portanto, vem apresentando sugestões de 

benfeitorias que já deveriam ser realizadas. Justificou seu Requerimento Nº 27, 

acrescentando a necessidade de atender as crianças de quatro anos de idade, conforme 

legislação e, reportando-se ao seu Requerimento Nº 28, enalteceu o Professor Jonas 

Pereira que lutou pela implantação da ETEC nesta cidade, no objetivo de formar os jovens 

para o mercado de trabalho. Disse que, diante de tantos impedimentos que Salesópolis já 

enfrenta, impostos pela lei de proteção dos mananciais, esta é uma alternativa para 

incentivar os jovens na própria qualificação. Lembrou que já apresentou proposição 

apresentando inúmeras solicitações da ETEC, contudo, sugeriu a reunião para que os 

assuntos sejam discutidos e os acordos registrados, para melhor atender os alunos. Por fim, 

disse que, no município, há escola estadual, com sala disponível, para ampliar o 

atendimento pela ETEC, contudo, é necessário priorizar a educação,  apoiando e 

atendendo as necessidades, fortalecendo assim o curso técnico nesta cidade. O VER. 

MÁRIO BARBOSA PINTO justificou oralmente seu Requerimento Nº 25, esclarecendo que 

tem ouvido muitos boatos e, considerando a existência do Conselho de Turismo, quer obter 

informações para expor à população como serão utilizados os recursos do DADE e assim, 

acabar com os boatos. Em seguida, justificou sua Indicação Nº 60, enfatizando que a 

grande quantidade de mato obriga os pedestres a utilizarem o leito da rua, expondo-se à 

riscos, contudo, lembrou que se trata de via pública que dá acesso aos pontos turísticos do 

Aterrado e Pinheirinho. Também justificou sua Indicação Nº  61, declarando que, muito 

embora reconheça a necessidade de licença ambiental para realizar o patrolamento das 

ruas do PROLOP, o serviço é necessário porque nem o caminhão de coleta de lixo 

consegue trafegar por aquela via, o que vem dificultando a vida dos moradores, assim como 

ocorre com os moradores da Rua Frederico Ozanan, cujas pedras soltas estão danificando 

os carros e expondo os pedestres à riscos de queda. Quanto à Indicação Nº 064, do 

Vereador Sérgio, lembrou que apresentou o mesmo pedido, em março do ano passado, 

esperando que, desta vez, o problema seja resolvido, pois, os estudantes estão expostos à 

riscos, assim como ocorre com a unidade escolar do Bairro Pico Agudo. Quanto ao 

Requerimento Nº 25, disse que vem cobrando a solução do problema, pois, muitas pessoas 

querem, ao menos,  a garantia dos direitos do consumidor, ou seja, poder utilizar seus 

aparelhos. Por fim, registrou que, no último final de semana, devido à falhas no sinal, as 

máquinas de cartões de crédito estavam paralisadas, assim como o atendimento nos caixas 

eletrônicos, entretanto, nesta estância turística, o número de visitantes aumenta no final de 

semana, e todos utilizam cartão de crédito, portanto, a situação causou muitos transtornos e 

a cidade foi alvo de muitas críticas. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA iniciou dizendo 

que o Requerimento Nº 26 está muito bem elaborado, e ressaltou que tudo é uma 

engrenagem, lembrando que, no ano passado, usando seu celular, chamou o SAMU para 

um socorro, na estrada do Bairro Ribeirão do Pote, mas,  a ambulância ficou encalhada 

devido às péssimas condições da estrada. Lamentou que, em todas as sessões sejam 

apresentadas proposições solicitando melhorias nas estradas, o que demonstra a 

necessidade de um planejamento para manutenção delas. Disse que há vias distando 

apenas trezentos metros da Prefeitura Municipal, sem condições de tráfego, portanto, 
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questionou como pode o Poder Público não estar vendo isso.  Em seguida, justificou sua 

Indicação Nº 58 e apoiou a Indicação Nº 61, do Vereador Mário, ambas sobre o mesmo 

assunto, ressaltando que, embora o Vice-Prefeito Municipal – Sr. Vanderlon tenha visitado 

tais estradas e solicitado medidas ao Sr. Cunha, funcionário do Setor de Obras Municipal,  

falta planejamento para estes serviços de manutenção serem executados. Também 

justificou seus Requerimentos Nºs 23 e 24, acrescentando ao último que são trinta e cinco 

alunos para apenas quatro professores, embora o quadro funcional conte com seis vagas, 

ou seja, ainda há duas vagas a serem ocupadas por professores, aos quais sugeriu a 

atuação itinerante. Declarou seu apoio ao Requerimento Nº 29, do Colega Claudinei, 

enfatizando que o transporte também foi uma das pautas da reunião do AEE que ele próprio 

participou, acrescentando que solicitará,  aos Deputados do seu partido, apoio para 

aquisição de um carro adaptado, a fim de atender a demanda do AEE. Por fim, justificou sua 

Moção Nº 03, dizendo que, muito embora cobre mais atuação da Polícia Militar, também 

sabe reconhecer quando realizam um bom trabalho. O VER. EDNEY CAMPOS DOS 

SANTOS iniciou dizendo que apresentou, juntamente com o Nobre Colega Cristian, o 

Requerimento Nº 24, resultante de um trabalho que ambos vêm desenvolvendo, desde o 

ano passado, junto aos pais dos portadores de necessidades especiais atendidos pelo AEE, 

portanto, concluíram que os atuais quatro professores não são suficientes. Declarou esperar 

que os outros dois professores sejam contratados com a maior brevidade possível,  para 

que os alunos tenham a garantia de um ensino de qualidade. Em seguida, justificou 

oralmente sua Indicação Nº 62, reconhecendo tratar-se de uma área de embargo, contudo, 

informou que a Coordenadora da Defesa Civil do município – Sra. Solange Wuo,   esteve no 

local e constatou a necessidade de intervenção, por considerá-la de baixo impacto. 

Declarou seu apoio ao Requerimento Nº 28, do Colega Claudinei, lembrando que, na 

qualidade de ex-aluno da segunda turma do Curso de Hidrologia tinha,  junto aos demais, o 

sonho de que o curso tivesse o reconhecimento do Instituto Paula Souza, mas, não tiveram 

tal privilégio, embora a promessa de vários políticos da época. Enfatizou que,  atualmente, o 

município conta com privilégio de mais cursos da ETEC e não pode perder a chance deste 

ensino de qualidade e da reconhecida instituição que, pelo próprio nome, já abre as portas 

do mercado de trabalho. Por fim, ressaltou a necessidade da união de forças, independente 

de questões políticas,  trabalhando assim em prol dos jovens, futuro desta cidade, no apoio 

aos cursos da ETEC. Não havendo mais oradores inscritos, nem 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. 

BENEDITO LÉLIS RENÓ iniciou justificando sua ausência na reunião da ETEC, que seria 

realizada no dia seguinte a esta sessão, devido à compromisso já assumido, para as 

dezessete horas, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Cumprimentou os 

membros da Comissão de Finanças e Orçamento, pela convocação da Procuradoria 

Municipal e Secretária Municipal de Finanças, cuja reunião, foi realizada na última sexta-

feira, acerca da redução nos salários dos servidores municipais. Leu uma carta que 

recebeu, reportando-se à redução dos direitos que foram conquistados pelos servidores ao 

longo dos anos e, em seguida, disse que, após vinte anos, os servidores receberam seus 

holerites com redução, devido a um golpe político. Citou que o atual governo chegou ao 

poder aplicando golpes, lembrando que, primeiramente, foi um golpe político de um Vice-

Prefeito no então Prefeito, depois, um golpe baixo na Nobre Colega Deise e, neste ano, na 

Verª. Sandra, considerando, portanto, este um governo covarde. Disse estar certo de que 
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serão várias ações trabalhistas devido às perdas salariais dos servidores, e cumprimentou o 

Assessor Jurídico deste Legislativo que deu um show de conhecimento, assim como a 

Nobre Colega Sandra, pelas colocações importantes que fez, enfatizando que não podem 

deixar que o atual governo destrua o povo desta cidade, pensando apenas nos seus 

interesses e do seu grupo. Sugeriu a todos que, nas próximas eleições, mostrem nas urnas 

que não concordam com o atual governo, não votando em seus candidatos. Disse que não 

sabe como os servidores trabalharão, diante da falta de coragem para enfrentar a situação 

atual, por incompetência desse governo, que todos acreditavam seria melhor pela 

experiência. Declarou-se envergonhado diante de alguns casos, como parentes assumindo 

cargos na Prefeitura Municipal, como filhos no Setor de Compras. Ressaltou que é 

desnecessário fazer mais obras,  como a instalação de elevador no Portal Artístico, como se 

comenta, mas, investir em Hospital, Posto de Saúde, no Distrito dos Remédios e  na Área 

de Educação,  e finalizando, enfatizou sua insatisfação ao ver um governo tão pobre como 

este. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS também parabenizou a CFO por convocar os 

Secretários Municipais de Finanças e de Administração, bem como os Procuradores 

Jurídicos Municipais, para esclarecimentos nesta Casa de Leis, acerca dos servidores 

municipais que foram prejudicados com descontos em seus holerites, após denúncia 

apresentada ao Ministério Público. Declarou não entender o motivo de se contratar um 

escritório particular de advocacia, se a Prefeitura Municipal conta com seis advogados 

pagos com recursos públicos, acreditando que estes últimos não quiseram dar o parecer 

que gerou os descontos. Enfatizou que muitos funcionários, há mais de vinte anos, recebem 

os benefícios ora cortados, portanto, têm direito adquirido. Prosseguindo, lembrou que esta 

Casa de Leis também recebeu notificação de igual teor, mas, o Sr. Presidente reuniu-se 

com os Assessores Jurídico e Contábil, decidindo pela defesa, portanto, os funcionários 

deste Legislativo não tiveram qualquer desconto, haja vista tratar-se apenas de notificação 

e não detemrinação judicial, lamentando que a Prefeitura Municipal não tenha feito o 

mesmo,  lutado pelos seus servidores, ao invés de decidir pelo desconto. Comentou a 

proposta apresentada pelo Nobre Colega Claudinei, de reverter os possíveis descontos aos 

próprios funcionários, ou seja,  confirmando os erros nos cálculos, o erro deve ser 

consertado, contudo, os salários devem ser mantidos intactos. Discordou do orador que o 

antecedeu, quando sugeriu à população que não vote nos candidatos à Deputados 

apoiados pelo Prefeito Rafael, citando que os Deputados Estaduais Dr. Gondim e André do 

Prado estão batalhando por esta cidade, inclusive pela aprovação da Lei Específica, 

portanto, não concorda que “os inocentes paguem pelos pecadores”. Finalizando, sugeriu à 

todos que avaliem quem são os deputados que trabalham por este município e votem neles, 

rejeitando os candidatos que nada fazem por esta cidade, mas, que surgirão pedindo votos. 

A VERª. SANDRA REGINA DE ASIS também reportou-se à reunião convocada pela CFO, 

dizendo que, na qualidade de Advogada, tenta entender o que passou na cabeça do Sr. 

Prefeito Municipal para tomar a decisão de fazer descontos nos holerites dos funcionários, 

sem esperar uma liminar judicial, apenas baseando-se num pedido de informação sobre 

eventuais irregularidades na folha de pagamento de pessoal, dada a abertura de uma 

sindicância, consequente da reclamação de uma munícipe que não conseguiu obter dados 

públicos quando solicitados. A oradora considerou que o Direito é dinâmico e interpretativo, 

portanto, cabe à quem decide a interpretação,  e ressatou que o Presidente do Supremo 

Tribunal Federal – Dr. Joaquim Barbosa, disse que o direito não pode ser interpretado e 

cumprido “ao pé da letra”, mas, deve-se considerar o caráter social e econômico, bem como 
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a dignidade da pessoa humana. Em seguida, lamentou que o assunto não tenha sido 

discutido junto aos Vereadores que representam toda população, e que a reunião realizada 

após convocação da CFO, foi “para inglês ver”, porque a decisão já estava tomada, e na 

ocasião, os representantes do Setor Jurídico da Prefeitura Municipal declararam que não 

voltariam atrás, sugerindo ao funcionário que se sentir prejudicado, entrar com ação na 

Justiça, mas, também já sentenciaram que perderão. A oradora sugeriu aos funcionários 

que procurem seus direitos e, se perderem, tenham a consciência tranquila de terem lutado 

por seus direitos, lembrando que o Dr. Alberto – Assessor Jurídico deste Legislativo, alertou 

sobre a existência de funcionários admitidos antes da Constituição Federal. Ato contínuo, 

declarou não acreditar que a proposta de qualquer reajuste ou reposição salarial seja justa, 

haja vista que cada funcionário teve um desconto diferenciado. Concluiu lamentando que 

tudo isso demonstra que, enquanto o mundo inteiro caminha para um lado, Salesópolis 

conta com pessoas que se julgam entendedoras de leis, passando por cima de todo mundo, 

para tomar uma decisão dessa forma. Por fim,  reportando-se às condições das ruas desta 

cidade, disse que, em reunião com o Sr. Prefeito Municipal, quando ele informou que foi 

feita readaptação na lista das que seriam recapeadas, cuja obra já estava sendo licitada, ela 

e o Nobre Colega Marcelo solicitaram,  ao menos,  uma operação tapa-buracos para 

amenizar a situação de várias ruas não incluídas no rol da obra licitada, contudo e embora 

solicitem, cobrem e apresentem proposições, lembrou que a execução cabe apenas ao 

Poder Executivo. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVERA reportou-se às questões do 

Aterrado e da Estrada de Santa Branca, dizendo que ele e os Nobres Pares Edney e Paulo 

Roberto, levarão os casos à Assembléia Legislativa, na próxima quarta-feira, 

especialmente, considerando que o aterrado da Estrada da Estiva, em Mogi das Cruzes, foi 

liberado e teve ajuda do DAEE para reconstrução. Lembrou que Salesópolis também 

adquiriu os tubos, tal qual ocorreu com a Prefeitura de Mogi das Cruzes, portanto, 

pretendem mostrar a discriminação com que esta cidade foi tratada, para ver se conseguem 

algum sucesso. Lamentou que os Procuradores da Prefeitura Municipal, cuja função é 

defender o interesse do município, ainda não tenham entrado na Justiça para reverter a 

negação do acesso aos munícipes. Com relação à Estrada de Santa Branca, lembrou que 

tanto esta quanto aquela cidade, lutaram pela melhoria da referida estrada e, tão logo 

conquistaram o intento, os caminhões de Salesópolis foram proibidos de utilizá-la para o 

transporte de madeira. Referindo-se ao desconto nos holerites dos funcionários públicos 

municipais, parabenizou o Presidente deste Legislativo e a CFO - Comissão de Finanças e 

Orçamento,  pela iniciativa da reunião realizada nesta Casa de Leis, que tem o dever de 

fiscalizar os atos do Poder Executivo e fazer cobranças. Falou que cada Advogado pensa 

de um jeito, mas, embora não tenha esta formação, também vem procurando jurisprudência 

relativa a tais descontos, declarando que, ao encontrar uma brecha legal, trará para esta 

Casa,  a fim de que todos juntos tomem as medidas cabíveis. Enfatizou que a Prefeitura 

Municipal deveria ter aguardado a determinação judicial, ao invés de tomar decisão 

precipitada,  baseada em notificação, ainda que corra o risco de a decisão final ser a 

mesma. Lembrou que muitas pessoas passaram pelo setor responsável pelos cálculos, ora 

julgados errados, alguns já nem integram mais o quadro funcional, assim como não o 

integram muitos funcionários que tiveram seus holerites com este suposto erro de cálculo, 

além de vários Prefeitos, portanto, um problema que o Poder Executivo deveria ter dividido 

com esta Casa de Leis. Lamentou que este caso seja mais um, pois este Legislativo 

Municipal, poucas vezes, é chamado para discutir assuntos relevantes. Informou que vem 
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buscando alternativas para amenizar ou resolver este problema, sem prejudicar os 

funcionários, os quais deveriam, ao menos,  ter recebido satisfações. Por fim, disse que em 

toda situação cabe o bom senso, o que não ocorreu quando esse assunto não foi 

oficializado a esta Casa de Leis. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO, reportando-se ao 

desconto nos holerites dos funcionários, também lamentou que, muito embora os 

Secretários Municipais tenham sido informados acerca da decisão dos descontos, os 

Vereadores não foram comunicados,  muito embora lhes sobrem os questionamentos e 

críticas, na qualidade de representantes da população e dos servidores municipais. 

Comentou que nos holerites dos funcionários, além da redução deste possível erro de 

cálculo, ainda foi descontada, neste mesmo mês, a contribuição sindical anual e incluído o 

reajuste de cinco inteiros e cinco décimos percentuais, deixando todos confusos, sem saber 

a realidade do pagamento que receberam. Enfatizou a necessidade de solucionar o 

problema causado pelo desconto, ressaltando que, embora alguns Advogados tenham 

decidido pela acusação e cobrança, cabe ao outro lado, provar que estão errados e atribuir 

responsabilidades. Reportando-se aos roubos de fios elétricos, crescentes nesta cidade, 

disse que é uma preocupação da população rural que necessita de medidas diante dos 

transtornos. Também registrou que ladrões roubaram muitos equipamentos do CCI – Centro 

de Convivência do Idoso, antes do Desfile Cívico, revoltando os idosos que não contam com 

iluminação, nem aparelho de som para suas atividades, fato que também requerer 

providências da Prefeitura Municipal. Relatou que, conversando com o Sr. Eli Nepomuceno, 

Secretário Municipal de Segurança de Mogi das Cruzes, ele sugeriu procurar os 

responsáveis pelo município de Guararema, os quais enfrentaram o mesmo problema e, 

juntamente com representantes da Polícia Militar, Empresa VIVO, Bandeirante Energias e 

Vereadores, resolveram  com a instalação de um dispositivo na linha telefônica, logrando 

êxito na solução, com a prisão de todos os ladrões, portanto, declarou que elaborará um 

documento solicitando reunião igual nesta cidade. Com relação às ruas do Bairro Totozinho 

Cardoso, informou que a verba para recapeá-las e asfaltá-las já foi autorizada, portanto, o 

município aguarda apenas o repasse do FUMEFI – Fundo Metropolitano de Financiamento 

e Investimento, mas, enfatizou que nada impede que o Prefeito Rafael compre um pouco de 

material para, ao menos, tapar os buracos, enquanto as obras não se iniciam. Registrou que 

a Folia de Reis de Salesópolis foi convidada a se apresentar em Mogi das Cruzes, para 

onde foram quatro grupos desta cidade, que se juntaram a outros da região, reunindo 

grande público. Enfatizou a necessidade de Salesópolis dar mais incentivo a estes grupos 

que estão acabando, sugerindo, por fim,  que o Poder Executivo promova mais 

apresentações nas “Feiras de Quinta de Mês” e demais eventos, mantendo viva a arte e a 

cultura desta cidade. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA iniciou solicitando ao setor 

competente da Prefeitura Municipal,  designar um eletricista para ligar as tomadas na Sala 

do AEE – Atendimento Educacional Especializado, da EMEF do Bairro Fartura, 

possibilitando à professora ligar os computadores e impressora necessários ao 

desempenho das atividades. Disse que já solicitou também a designação de um funcionário 

para instalar a cortina que ele próprio doou, bem como a disponibilização de uma mesa e 

armário para a sala da Casa da Agricultura, onde atende, todas as quartas-feiras,  há sete 

meses, o Médico-Veterinário do EDA – Escritório de Defesa Agropecuária de Mogi das 

Cruzes, conquistado com muito sacrifício para expedição do GTA – Guia de Transporte de 

Animal, necessário à transferência destes. Com relação aos mencionados furtos de fios nas 

estradas rurais, disse que seria necessária uma mudança na Lei Federal para punir os 
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ladrões de fios, de caixas eletrônicos e outros. Entretanto, informou e lamentou estar 

tramitando, na Câmara dos Deputados,  um projeto de lei privilegiando os presos, os quais 

terão diretio à shampoo, condicionador, protetor solar, visita íntima, churrasco na cela, entre 

outros benefícios, portanto, se não houver mudança na lei, pela falta de impunidade, 

prendendo uns,  outros virão. Lembrou, por fim,  que foram presos alguns ladrões de fios da 

cidade de Poá, que atuavam nesta cidade, mas, após três meses, foram soltos pelo 

Ministério Público, e voltaram ao crime, fato que comprova a necessidade de leis mais 

rígidas. A VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE  também reportou-se à reunião 

convocada pela CFO, lamentando constatar que, ao invés de discutirem medidas para 

solução do problema, serviu apenas para os Vereadores tomarem conhecimento da decisão 

que já tinha sido tomada. Questionou se  há funcionários recebendo seus salários com 

cálculos errados, há vinte anos, por quê o Tribunal de Contas do Estado não observou o 

erro em suas auditorias anuais. Declarou-se indignada pela decisão tomada diante de uma 

Notificação e, acrescentou que, muito embora não saiba o que será resolvido ainda, 

concluiu que ao Prefeito foi enviada uma Notificação, mas, aos Vereadores, foi uma 

Determinação, ou seja, naquela reunião já não havia mais possibilidade de mudança na 

decisão. Também se indignou ao constatar que a Câmara Municipal recebeu o mesmo tipo 

de Notificação, mas, ao contrário da Prefeitura Municipal, decidiu defender seus 

funcionários e não efetivar o desconto. Disse que todos os Vereadores são representantes 

dos funcionários, lembrando ainda que a maioria tem familiares trabalhando na Prefeitura 

Municipal, o que os compromete ainda mais na defesa deles. Relatou que, no sábado, 

encontrou alguns visitantes do Rio de Janeiro em frente a sua casa, os quais pretendiam 

visitar a Nascente do Rio Tietê para concluir um trabalho escolar e, embora de posse de um 

GPS e após terem tentado obter informações junto a populares, não conseguiam achar o 

local, fato que foi muito criticado. Prosseguiu relatando que seu irmão, usando de carro 

próprio, levou aqueles visitantes até a Nascente do Rio Tietê, contudo, a oradora 

questionou se a cidade não disponibiliza folders com esclarecimentos sobre os pontos 

turísticos desta cidade. Em seguida, registrou que várias pessoas estão reclamando que, 

embora Salesópolis conte com duas “Farmácias do Povo”, que recebem medicamentos 

gratuitos, caso não conste no receituário médico  exatamente a miligrama do remédio 

disponível, o paciente não pode retirar o medicamento, expondo-se aos riscos inerentes, 

portanto, espera que os médicos façam o receituário diferenciado, de acordo com a 

disponibilidade nas citadas farmácias, bem como orientem melhor seus pacientes. Relatou 

que, nesta tarde, recebeu a reclamação de uma mãe cuja filha precisa de atendimento 

odontológico, mas, procurando-o na escola do Bairro Fartura, foi informada que o equipo 

dentário está em manutenção, desde fevereiro, fato que a oradora lamentou e enfatizou a 

necessidade de verificar o motivo da demora. Por fim, registrou a necessidade de tomar 

medidas com relação à Travessa Aleixo de Miranda, na área central da cidade, cujo mato 

está tão alto que, em vários trechos, transformou-se em moita,  envergonhando a todos 

desta cidade-estância turística. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA iniciou esclarecendo 

que uma reunião convocada por Comissão desta Casa de Leis, é restrita aos Vereadores, 

diferentemente de audiências públicas. Esclareceu que são necessários três Vereadores 

para compor uma comissão, e os projetos de diversos assuntos,  dentre eles os que 

dispõem sobre aumento de salário ou aquisições diversas, são enviados à diversas 

comissões para analisarem e emitirem seus pareceres. Disse que já vieram definidos os 

documentos acerca do desconto no pagamento dos funcionários apresentados pela 
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Administração Municipal, na reunião convocada pela CFO, na qual o orador é o Presidente. 

Acrescentou que, segundo a Advogada da Prefeitura Municipal, a decisão foi publicada, 

mas, não enviada a esta Casa de Leis que, sem conhecimento da decisão oficial, por sua 

Presidência fez a convocação para aquela reunião, em que pretendiam obter informações. 

Disse que a questão jurídica envolve pareceres favoráveis e contrários, tanto que a 

Prefeitura Municipal teve um parecer e tomou uma decisão jurídica executando-a, mas, 

lembrou que, quando tramita nesta Casa de Leis, um projeto dispondo sobre reajuste 

salarial,  a CFO também se reúne para exarar parecer, motivo pelo qual decidiu pelo 

requerimento de convocação.  Lamentou que o objetivo dos Vereadores não foi atingido, ou 

seja,  discutir o problema e buscar solução para evitar prejuízo aos vencimentos dos 

funcionários, porque a sentença veio pronta e não foram esclarecidos sobre como 

chegaram à tal conclusão. Declarou que, tanto Vereadores quanto funcionários, entenderam 

que agora dispõem da ferramenta necessária para acionar a Justiça, conforme também 

registrou o Presidente do Sindicato da classe, presente naquela reunião. Por fim, reiterou 

que as reuniões das comissões, ainda que hajam outras convocadas por elas, são 

diferentes das audiências públicas, pois objetivam esclarecimentos que, posteriormente, 

são repassados aos demais envolvidos e interessados, como no caso atual, são os 

funcionários públicos municipais. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS, na condição de 

membro da CFO – Comissão de Finanças e Orçamento, disse entender que os Poderes 

Executivo e Legislativo, embora distintos, devem caminhar lado-a-lado, porque a decisão de 

um reflete no outro, especialmente, neste caso em que a Prefeitura Municipal é a maior 

empregadora do município e envolve tantas famílias salesopolenses. Acrescentou que, 

todos os casos que envolvem valores, como o reajuste salarial, são discutidos nesta Casa 

de Leis e vêm encaminhados com o devido impacto orçamentário. São então submetidos às 

comissões que exaram seus pareceres, portanto, este caso de redução de salários, de 

grande relevância,  também deveria ter sido discutido junto com os Vereadores. Declarou 

esperar que as discussões geradas com este caso sirva de exemplo para o futuro. Citou, 

como exemplo, a postura diferenciada adotada por esta Casa de Leis, diante de caso 

semelhante, o que talvez mudaria a situação, mas, como a decisão já foi tomada, espera 

que encontrem uma alternativa para repor a perda salarial dos funcionários municipais, 

minimizando o problema causado com a nova fórmula de cálculo. Comunicou que estão 

abertas as inscrições para o Concurso Público de Estagiários da SABESP, até o próximo 

dia vinte e cinco de abril, sendo que os interessados podem baixar o edital e fazer suas 

inscrições através do site da Fundação Carlos Chagas. Comentou que o Grupo Escoteiro 

Tangará desta cidade, esteve em Aparecida do Norte, no dia anterior, participando da 11ª 

Romaria Escoteira Nacional, que reuniu duas mil e quinhentas pessoas ligadas ao 

escotismo do Brasil inteiro, onde ele próprio esteve presente. Agradeceu e parabenizou 

todos envolvidos na organização, registrando que o Escotismo utiliza-se das seguintes 

palavras: “A Família educa, a Escola ensina e o Escotismo complementa”. Por fim, disse 

que é o fechamento de todo este ciclo, e que esse trabalho é realizado, em Salesópolis, por 

pessoas que se dedicam aos jovens e crianças, todo final de semana,  muitas vezes, sem o 

devido apoio, acolhem mais de sessenta crianças e jovens, pelo Grupo Escoteiro Tangará. 

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

MARCELO DE MORAIS CORRÊA relatou que, na última quinta-feira, esteve reunido com o 

Presidente do FDE – Fundação para o Desenvolvimento Escolar – Sr. Barjas Neves, 

lutando como os demais Vereadores já têm feito, pela cobertura da quadra da EMEF Mestra 
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Henriqueta. Informou que aquele Presidente se prontificou a fazer o projeto para atender tal 

pedido, que é antigo e também é da escola mais antiga do município, embora seja a única 

sem cobertura. Com relação ao aterro da Estrada da Estiva de Mogi das Cruzes, disse que 

esteve no DAEE – Departamento de Águas e Energia Elétrica, em São Paulo, solicitando ao 

Sr. Nelson Nashiro, agendar uma audiência para levar outros Vereadores e representantes 

dos moradores dos arredores do Aterrado de Salesópolis, para que lhes seja explicado a 

razão de resolver problema idêntico na cidade vizinha, enquanto nesta, que perdura há 

anos, ainda não há definição. Acresentou que, naquela oportunidade,  aquele senhor 

respondeu que cada caso é um caso, embora sejam semelhantes, mas, o orador insistiu no 

pedido da audiência e ele se comprometeu a agendá-la no final deste mês. Relatou que,  no 

último sábado, esteve visitando o Aterrado e constatou que o povo morador daqueles 

arredores está “com o limite esgotado”, e declararam que não confiam mais nos 

Vereadores, nem no Prefeito Municipal. Reconheceu que eles sofrem, pois, a cada quatro 

anos, o aterro roda ou inunda, e também declarou sentir dó dos moradores dos Bairros 

Pedra Branca e Arrepiado, notando que muitos abandonaram o bairro, tanto que o mato 

está cobrindo os arredores da igreja local. Disse que está aguardando o agendamento de 

uma reunião já solicitada aos representantes da Companhia Suzano de Papel e Celulose, a 

fim de reivindicar-lhes uma solução para os produtores locais que, devido à redução no 

custo da madeira,  estão passando dificuldades. Esclareceu que uns perderam seus 

empregos e outros, porque investiram em maquinários e caminhões, em virtude dessa 

redução,  não estão conseguindo pagar seus financiamentos. Quanto à Lei Específica, 

disse esperar seja aprovada para minimizar o sofrimento de muitas pessoas desta cidade, 

que enfrenta vários impedimentos para seu crescimento econômico, porém, é obrigada a 

ajudar no fornecimento de água para a Capital Paulista e ainda não recebe nenhum real de 

compensação pelo fornecimento da água, portanto, quanto menos moradores tiver nesta 

cidade, menor será o consumo e a poluição local. Enfatizou que a compensação pelo 

fornecimento de água é uma luta de todos os Vereadores e, embora possam não alcançar o 

resultado ainda neste mandato, devem perseverar na luta para deixar o legado aos seus 

filhos. Falou para ninguém comparar este município com o município de Guararema, onde o 

orçamento anual é de cento e noventa milhões, sendo oitenta milhões recebidos apenas da 

Petrobrás, pelo royalties do petróleo, enquanto o deste município é de apenas trinta milhões 

e, muito embora a água seja mais valiosa que o petróleo, esta cidade nada recebe de 

compensação. Ressaltou que Salesópolis nunca terá uma indústria, portanto, todos devem 

esperar que a Lei Específica possa, ao menos, regularizar os loteamentos, o que já será um 

grande avanço. Enfatizou ainda que,  se a Administração Municipal conseguir manter a 

cidade limpa,  com os buracos tapados nas ruas e lombadas para evitar acidentes, como se 

faz necessária na Rua Expedicionário Benedito da Fonseca, por onde passa caminhões 

diariamente, já será uma vitória. Enfatizou que não são necessárias obras faraônicas para 

Salesópolis, apenas coisas simples, como esporte para todas as idades, a solução dos 

problemas nas estradas rurais, por onde é escoada a produção de eucalipto. Lembrou que, 

muito embora o transporte escolar de Salesópolis seja bom, as estradas prejudicam esse 

serviço público, assim como ocorre com algumas ruas que não têm condições de tráfego 

devido ao grande número de buracos. Ato contínuo, sugeriu ao Prefeito Rafael prestar 

esclarecimentos à população, acerca das suas prioridades, pois, atualmente, os Vereadores 

são criticados por tudo e a todo tempo. Reportando-se à área da Saúde, lembrou que, sem 

saúde, o povo não trabalha, não estuda e não pratica esportes. Disse que, muito embora a 
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situação da Santa Casa local esteja melhorando, é necessário manter o Pronto Socorro 

aberto e comunicar a população sobre os serviços que não estão disponíveis e, concluindo, 

enfatizou que esta cidade está regredindo, ao invés de melhorar. Por fim, reportou-se à 

campanha política, lembrando que,  neste ano,  ela é restrita apenas aos cargos de 

Presidente, Governador e Deputados, cabendo aos Vereadores pensar em Salesópolis e, 

embora tendo pretensões políticas, sugeriu que esperem o momento certo para iniciar sua 

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

PRESIDENTE informou que, no dia seguinte a esta sessão, estaria postado no site da 

Câmara Municipal, um Protesto assinado por todos os Vereadores,  repudiando a decisão 

da Prefeitura Municipal, que ocasionou grandes transtornos aos servidores municipais. 

Informou que, no próximo dia dez, às dez horas,  será realizada uma reunião com 

representantes da Sabesp,  para tratar sobre a renovação do contrato com este município. 

Disse que todos os Vereadores devem participar dessa importante reunião, a fim de 

chegarem a um consenso, pois a demora na definição pode ser mais prejudicial ao 

município. 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 07 de Abril de 2014. 

 

PRESIDENTE : 

 

1º SECRETÁRIO  :    

 

2º SECRETÁRIO  : 

 

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

14 de Abril de 2014.   

 

 


