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ATA DA 38ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 09 de Dezembro de 2013 - 1º Período da 16ª Legislatura. Aos
nove dias do mês de Dezembro do ano dois mil e treze, no edifício sede deste Poder
Legislativo, realizou-se a Trigésima Oitava Sessão Ordinária da Câmara Municipal de
Salesópolis sob a presidência do Vereador Francisco Marcelo de Morais 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 ausência da Verª. Deise Aparecida Corrêa
Duque e 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 sessão anterior. Neste momento, o Ver. Cristian Luiz Candelária
requereu a dispensa da leitura, requerimento este que, submetido ao Plenário, foi aprovado
por unanimidade dos presentes, ou seja, dez votos, dada a ausência da Verª. Deise. Ato
contínuo, o Sr. Presidente submeteu a ata à discussão e votação, sendo a mesma também
aprovada por dez votos, sem preceder manifestação. Prosseguindo, solicitou ao Sr. 1º
Secretário que procedesse a leitura das matérias do EXPEDIENTE que constou do
seguinte, com seus respectivos despachos: INDICAÇÃO Nº 329/13 - Solicitando ao Sr.
Prefeito Municipal, incluir a Rua Santa Catarina, na próxima programação de asfaltamento e
implantação de guias e sarjetas das ruas desta cidade, do Ver. Sérgio dos Santos – desp.:
Encaminhe-se, Plenário ciente; PARECER CFO Nº 050/13 referente aos Balancetes
Financeiros da Prefeitura Municipal de Salesópolis, relativos aos meses de Março a
Outubro/2013; e PARECER CFO Nº 051/13 referente ao Balancete Financeiro da Câmara
Municipal de Salesópolis, relativo ao mês de Outubro/2013 – desps.: Aguarde-se o Parecer
do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para então emiti o parecer final e
conclusivo; PARECER CFO Nº 053/13 referente ao Balancete Financeiro da Santa Casa de
Misericórdia Frederico Ozanan, relativo ao mês de Agosto/2013 – desp.: Devolva-se à
Prefeitura Municipal; OFÍCIOS do Conselho Municipal de Saúde Nºs: 02/2013 Encaminhando cópia da Ata da 3ª Reunião Ordinária, realizada no dia trinta e um de
outubro, quando os conselheiros se posicionaram totalmente contrários à interferência dos
Vereadores no protocolo de agendamento das vagas ofertadas nos Serviços de Saúde do
Município, distorcendo o gerenciamento do setor e denegrindo a imagem da Secretaria de
Saúde perante a população, bem como sugerem aos Vereadores que, em casos
necessários, procurem aquela secretaria para juntos, avaliarem a necessidade e darem o
devido encaminhamento ao paciente; e 03/2013 – Informando e convidando os Vereadores
a participarem das reuniões ordinárias do referido conselho que ocorrem às últimas quintasfeiras de cada mês, às dezessete horas e trinta minutos – desps: Encaminhe-se cópia à
COSPES – Comissão de Obras, Serviço Público, Educação e Saúde; TELEGRAMA do
Governador do Estado – Geraldo Alckmin, comunicando que aprovou convênio no valor de
R$ 120.000,00 para elaboração do Plano Municipal de Desenvolvimento Turístico – desps.:
Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, o SR. PRESIDENTE concedeu a palavra
aos Nobres Edis inscritos e, passando a presidência ao Vice-Presidente, Ver. Cristian Luiz
Candelária, o VER. FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA iniciou reportando-se
aos Ofícios Nº 02 e 03/2013, encaminhados pelo Presidente do Conselho Municipal de
Saúde, onde registra que Vereadores estão interferindo no agendamento da Secretaria de
Saúde, muito embora, não cite de que tipo de agendamento se trata, se de consultas,
exames ou carros. Questionou quem é o Sr. Lourenço de Oliveira (Presidente do Conselho
Municipal de Saúde e subscritor dos ofícios), pois, sabe-se apenas que ele foi candidato à
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cargo eletivo e nunca conseguiu ser eleito. Em seguida, o orador questionou o que ele
conhece de saúde e qual o bem que ele já fez para este município, a não ser criticar a
atuação dos políticos desta e das gestões passadas. Sugeriu àquele conselheiro que se
preocupe com outras coisas, pois, realmente ele (o orador) interfere na área, tanto que, em
sua campanha política, se comprometeu a lutar por melhorias na saúde. Acrescentou que
interfere em favor de determinadas pessoas, pois, se não consegue agendar o atendimento
de que elas necessitam neste município, se recorre e consegue através de fontes de outros
municípios. Relatou que, na semana passada, referido conselho armou uma armadilha para
o Sr. Prefeito Municipal, a fim de pressioná-lo para que uma funcionária retornasse a um
setor, demonstrando que se preocupavam com apenas uma funcionária e não com a equipe
da Secretaria Municipal de Saúde, enquanto os Vereadores estão para defender a maioria e
não apenas um funcionário. Sugeriu ao referido conselheiro, ao invés de preocupar-se com
apenas um funcionário, que acompanhe o andamento do processo para abertura do CAPS
– Centro de Atenção Psicossocial, neste município, com as obras do local onde abrigará a
nova sede do Centro de Fisioterapia, prestes a mudar, bem como, com o orçamento do
município para o setor de saúde, e ainda, procure saber quando será implantada a
estratégia para a Saúde da Familia. Enfatizou que é fácil criticar Vereador e a
Administração Municipal, difícil é agir, procurar saber, junto ao Sr. Prefeito Municipal, sobre
a paralisação da obra do Posto de Saúde do Distrito dos Remédios, que perdura desde a
gestão anterior. Também disse que referido conselho deveria se preocupar com a Santa
Casa local, pois, os Vereadores aprovaram o repasse de recursos financeiros e apoiaram o
Sr. Prefeito Municipal para mantê-la aberta, contudo, ele próprio soube que há conselheiros
sugerindo até o seu fechamento, certamente, porque têm condições e não precisam
daquele hospital. Informou que ele (o orador) fez um Ofício ao Sr. Prefeito Municipal,
solicitando algumas informações acerca da Santa Casa, como o valor da dívida, a previsão
para retorno dos partos e atendimentos de especialistas. Contudo, lembrou que, diante das
condições financeiras atuais, ele próprio também sugeriu manter apenas o atendimento
básico, pois, não adianta ter muitos especialistas, como ocorreu na gestão anterior, sem
dinheiro para pagar seus salários, lembrando que muitos médicos que atendiam na Santa
Casa local estão, há um ano, sem receber. Lembrou que existem oitocentas mulheres
aguardando consulta com o Ginecologista e que não há carros para levar pacientes para
atendimento em outros municípios, inclusive, os de quimioterapia, entretanto, registrou que
este Legislativo nunca negou pedidos da Secretaria de Saúde para utilização dos seus
carros oficiais. Enfatizou, todavia, que tem falado que, tanto a Secretária quanto o Sr.
Lourenço não precisam deste serviço, por isso não adotam medidas para contratar os
carros necessários para tais viagens. Reiterou que o Conselho estava preocupado com
apenas uma funcionária, mas, esclareceu que o Prefeito Rafael não tirou o cargo dela,
apenas a transferiu, acreditando que, pelo cargo que ocupa, ele deve ter autonomia para
adotar tal medida, em qualquer setor, sem ter que consultar os conselhos municipais.
Registrou que referido Conselho Municipal de Saúde, em conjunto com a Sra. Secretária
Municipal de Saúde – Sra. Karyn, ainda desqualificaram o Sr. Marcos Cáfaro, pessoa que
sempre trabalhou na Área de Saúde, enfatizando que, se juntar o Presidente do referido
conselho e a referida Secretária, não somam a experiência dele que, “dá de dez a zero” em
ambos. Enfatizou ainda que, se tivesse que escolher, preferia o Sr. Marcos Cáfaro, pessoa
humilde, que trata todo mundo muito bem, independente de política. Ressaltou que, se ele
fosse a Sra. Karyn – Secretária Municipal de Saúde, teria a coragem de pedir demissão do
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cargo, pois, ela não melhorou em nada a saúde local, função que é sua e não do Prefeito
Municipal. Disse que, ao invés dela levar soluções, leva apenas intrigas de funcionários ao
Prefeito Rafael, tanto que, provavelmente, oitenta por cento dos funcionários não se
simpatizam com ela. Por fim, lamentou dizendo que aquela Secretária Municipal nunca está
disposta a atender a população mais humilde. Retomando a presidência, o SR.
PRESIDENTE convidou o EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL, Engº. Benedito Rafael da
Silva, presente no plenário, a fazer parte da mesa principal, saudando e agradecendo a sua
presença e a do EXMO. SR. VICE-PREFEITO MUNICIPAL, Sr. Vanderlon Oliveira Gomes.
Dando prosseguimento, passou para a ORDEM DO DIA e, conforme pauta publicada,
solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura dos Pareceres referentes aos
projetos constantes da pauta desta sessão:
CFO Nº 052/13 e sua EMENDA
MODIFICATIVA Nº 004/13, recomendando a aprovação PROJETO DE LEI Nº 027/13
(Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício de 2014, e dá outras providências), de
autoria do Poder Executivo, com a referida Emenda; CJR Nº 026, COSPES Nº 007 e CFO
Nº 054/13, todos recomendando a aprovação do PROJETO DE LEI Nº 032/13 (Institui o
Serviço de Inspeção Municipal – SIM, e dá outras providências), de autoria do Poder
Executivo; CJR Nº 027, CACIT Nº 004 e CFO Nº 055/13, todos recomendando a aprovação
do PROJETO DE LEI Nº 033/13 (Autoriza o Município de Salesópolis a celebrar Convênio
com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Segurança Pública, a
gratificação por Desempenho de Atividade Delegada nos termos que especifica, a ser paga
aos policiais militares do Estado que exercerem atividades do Programa de Combate ao
Comércio Ambulante Ilegal e/ou Irregular, bem como no monitoramento por câmeras no
Município de Salesópolis, e dá outras providências), de autoria do Poder Executivo.
Terminada a leitura dos pareceres, o SR. PRESIDENTE colocou em única discussão,
primeiramente, a EMENDA MODIFICATIVA Nº 004/13, ao PROJETO DE LEI Nº 027/13,
(Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício de 2014, e dá outras providências), de
autoria do Poder Executivo. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ disse que este ano foi muito
difícil, contudo, a justificativa dada pelo Poder Executivo era de que estava trabalhando com
o orçamento previsto pela gestão anterior. Lembrou que foram apresentadas muitas
desculpas para as coisas não realizadas, sempre alegando que não estavam previstas no
orçamento. Alertou que estavam deliberando o orçamento para o próximo ano e, a partir de
então, os Vereadores poderão exigir tudo o que estiver previsto no orçamento, seja para a
Área de Saúde, Educação ou outras. Esclareceu que as propostas do Poder Executivo
estão colocadas neste Projeto de Lei e os Vereadores vão dar aval para que ele possa
trabalhar e, finalizando, conclamou aos Nobres Pares pelo voto favorável à Emenda e ao
Projeto em discussão. Ninguém mais se manifestando, foi a referida EMENDA
MODIFICATIVA Nº 004/13 submetida à votação, sendo aprovada por unanimidade dos
presentes, ou seja, dez votos, dada a ausência da Verª. Deise Aparecida Corrêa Duque.
Aprovada a EMENDA MODIFICATVIA Nº 004, o Ver. Paulo Arouca Sobreira requereu a
dispensa da elaboração da redação final ao PROJETO DE LEI Nº 027/12, para que o
mesmo fosse votado na presente Ordem do Dia, requerimento este que, submetido à
plenário, também foi aprovado por dez votos. Aprovada a dispensa da elaboração da
redação final ao PROJETO DE LEI Nº 027/13, o SR. PRESIDENTE submeteu à única
discussão e votação o PROJETO DE LEI Nº 027/13 com sua EMENDA MODIFICATIVA Nº
004/13 aprovada, o qual foi aprovado por unanimidade dos presentes, ou seja, dez votos,
sem preceder manifestação. Em seguida, o SR. PRESIDENTE colocou em única discussão
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o PROJETO DE LEI Nº 032/13 (Institui o Serviço de Inspeção Municipal – SIM, e dá outras
providências), de autoria do Poder Executivo. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO disse que
este projeto é de grande importância para regularizar a inspeção necessária à
comercialização dos produtos alimentícios feitos nesta cidade. Comentou que, no município
vizinho de Paraibuna, já existe este tipo de serviço, mas, não funciona, portanto, espera que
a Prefeitura Municipal local se empenhe no suporte aos produtores, incentivando-os a se
cadastrarem e, posteriormente, os apoie também para negociarem seus produtos.
Acrescentou que, se aprovarem este projeto e deixarem os produtores de lado, será mais
uma lei engavetada. Lembrou, por fim, que Salesópolis conta com um Centro de Pesquisa
desativado, para onde devem ser chamados todos os produtores rurais e urbanos, a fim de
orientá-los, para que este serviço realmente dê resultado e se faça uma coisa boa para esta
cidade. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ disse que este município produz muito, e tudo é
artesanal, necessitando de regulamentação. Citou o mel, rapadura, taiada, ovo caipira,
cachaça e outros, como produtos que precisam de autorização do Poder Executivo para
serem comercializados. Referindo-se ao município vizinho de Paraibuna, ao contrário do
orador que o antecedeu, disse que o Setor de Agricultura daquela cidade é muito atuante,
tanto que vendem e até doam mudas aos agricultores locais, o que, infelizmente, não ocorre
em Salesópolis, tanto que a Casa de Agricultura local está vazia. Lamentou a falta de
projetos que venham atender os produtores salesopolenses, esperando que, com esta lei
que vem regularizar a venda dos produtos, seja facilitada a atuação dos produtores perante
a severa atuação da Vigilância Sanitária Municipal que exigiu, até mesmo, a retirada de
vários produtos das prateleiras comerciais. Por fim, ressaltou que este projeto dará
condições de comercialização dos produtos artesanais, motivo pelo qual terá seu apoio e,
certamente, dos seus Nobres Pares. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA declarou
entender que este projeto aumentará a receita do município, garantirá qualidade aos
produtos e, ao mesmo tempo, fará com que o produtor saia do anonimato. Enfatizou a
necessidade dos responsáveis pelo SIM ajudarem os produtores a se adequarem à nova
legislação. Ressaltou que, junto com este projeto, espera sejam realizadas parcerias com o
Banco do Povo, bem como seja fornecido o selo de qualidade para que os produtores
comercializem seus produtos tanto nesta, como nas demais cidades da região,
beneficiando assim o produtor e, consequentemente, as famílias deste município. Lembrou
que há, mais ou menos, dez anos, os Vereadores estão esperando por este projeto, e agora
poderão oferecer aos produtores o direito de comercializarem seus produtos, e aumentarem
suas receitas. Finalizando, declarou esperar que o Poder Executivo e os responsáveis pela
efetivação deste serviço tenham bom senso com relação ao prazo para adequação dos
produtores. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA disse que este sistema de inspeção é
aguardado, há muito tempo, e é muito importante, mas, acrescentou que não basta só
fiscalizar, é necessário também apoiar o produtor rural. Lembrou que, no início do ano, já foi
dado um grande passo com o Evento - Dia de Campo, realizado no Centro de Pesquisa da
Prefeitura Municipal, oportunidade em que se discutiu a criação de carneiro. Informou que,
após aquele evento, o número de criadores cresceu quarenta e cinco por cento e, mesmo
assim, neste final de ano, não se encontra cordeiros para o abate, comprovando a
necessidade de apoiar mais para que este tipo de produção cresça. Enfatizou que não
basta aprovar projetos se eles não saem do papel, contudo, declarou-se otimista diante da
grande importância dessa inspeção municipal para os produtores de mel, carne, leite e
outros. Sugeriu ao Sr. Rodolfo – Diretor Municipal de Agronegócios, que não perca prazo
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dos cursos oferecidos pelo SENAR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, como
ocorreu no início deste ano, obrigando os salesopolenses a se deslocarem para outros
municípios para participar de cursos. Dirigindo-se ao Sr. Prefeito Municipal, solicitou-lhe
estudar a possibilidade de implantar, no Centro de Pesquisas da Prefeitura Municipal, um
resfriador de leite, possibilitando ao produtor estocar seu produto até a retirada pela
cooperativa, e evitando seu deslocamento para resfriadores existentes em fazendas do
município de Santa Branca, como ocorre atualmente. Ato contínuo, também solicitou-lhe
estudar a possibilidade do Médico Veterinário da Prefeitura Municipal voltar a vacinar contra
brucelose, pois, com a aprovação do SIM, certamente, o controle será mais rigoroso,
entretanto, o custo também será muito elevado. Informou que, atualmente, a vacinação
custa em torno de oitenta a cem reais por cabeça, valor que vem desistimulando o produtor
rural, mas, sendo retomada a vacinação pela Prefeitura Municipal, o benefício será para
todos que vão consumir os produtos advindos dos animais. Finalizando, o orador
esclareceu que tais solicitações são formas de sugerir ao Sr. Prefeito Municipal, melhoras
para toda população. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS disse que a função dos Veradores é
também fiscalizar a execução das leis, mas, está certo de que isso não será necessário na
atual gestão, pois não as engavetará. Lembrou que, antigamente, todos os produtores
rurais vendiam seus produtos e, para que isso volte a acontecer, dirigiu-se ao Sr. Prefeito
Municipal solicitando-lhe que se empenhe na reabertura do Mercado Municipal,
possibilitando aos produtores salesopolenses exporem e comercializarem seus produtos
naquele local. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA disse que a aprovação deste projeto
não traz apenas melhoria ao produtor, mas, é também uma forma de organizar a produção e
a venda do produto. Ressaltou a importância de favorecer o produtor com os cursos
oferecidos pelo SENAR, SEBRAE e outros que os orientam para melhor elaboração e
apresentação do produto, pois, muitos não sabem como fazê-lo. Acrescentou ainda, que tal
projeto favorecerá a economia do município que perde muito sem o pequeno produtor e, por
fim, conclamou pela aprovação da matéria, lembrando que, em muitos municípios, há
produtores já importando seus produtos. Ninguém mais se manifestando, foi o PROJETO
DE LEI Nº 032/13 submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade dos presentes, ou
seja, dez votos, dada a ausência da Verª. Deise Aparecida Corrêa Duque. Para concluir
com a pauta, o SR. PRESIDENTE colocou em única discussão o PROJETO DE LEI Nº
033/13 (Autoriza o Município de Salesópolis a celebrar Convênio com o Estado de São
Paulo, por intermédio da Secretaria de Segurança Pública, a gratificação por Desempenho
de Atividade Delegada nos termos que especifica, a ser paga aos policiais militares do
Estado que exercerem atividades do Programa de Combate ao Comércio Ambulante Ilegal
e/ou Irregular, bem como no monitoramento por câmeras no Município de Salesópolis, e dá
outras providências), também de autoria do Poder Executivo. O VER. CRISTIAN LUIZ
CANDELÁRIA disse esperar que este projeto também saia do papel, mas, alertou que a
aprovação deste convênio não significa que Salesópolis terá vários policiais e viaturas nas
ruas, pois seu orçamento é baixo e não possibilita altos investimentos. Entretanto, enfatizou
que, após firmado o referido convênio será mais fácil conseguir o aumento de policiamento
em festas, nas “Feiras de Quinta de Mês” ou em outros eventos. Enfatizou que, dentro da
Corporação Policial Militar, este tipo de serviço é conhecido por “bico legalizado”, haja vista
que o policial poderá trabalhar no seu dia de folga, fardado, com armamento policial e
viatura. Falou que ninguém deve acreditar que as ruas ficarão cheias de policiais, mas, a
efetivação do convênio evitará o descrédito e descontententamento da população com o
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Poder Público. Acrescentou ainda que, tudo isso traz de volta a esperança de que seja
possível retomar o sossego na Praça da Matriz, onde, embora não deva acabar com o som,
deve solucionar os problemas daqueles que incomoda a todos. Por fim, agradeceu o Sr.
Prefeito Municipal pelo envio deste importante projeto, declarando seu voto
favorável. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ disse que, devido aos últimos acontecimentos
(referindo-se à tentativa de roubo, quando homens encapuzados, armados de fuzil,
explodiram o caixa eletrônico dentro da agência do Bradesco e atiraram nos vidros das
agências dos Bancos do Brasil e Caixa Econômica Federal), este projeto é de grande
importância, pois, o município não tem segurança. Disse que, desde o ano passado, as
câmeras de monitoramento estão esperando instalação e, se estivessem em funcionamento,
garantiria maior segurança e os assaltantes da última quinta-feira, dia cinco de dezembro,
seriam identificados. Esclareceu que, esta lei viabilizará a contratação de policiais para
monitorar as referidas câmeras, os quais devem prevenir ocorrências, não apenas utilizá-las
para medidas corretivas, ou seja, após as ocorrências. Falou que Salesópolis tem apenas
três entradas, portanto, é muito fácil controlar as pessoas que entram e saem da cidade.
Ressaltou ainda a importância de encaminhar minuta anexa aos projetos de lei de igual
teor, possibilitando aos Vereadores analisarem as responsabilidades do município quanto
às questões financeiras para sua efetivação e a contrapartida do Estado. Disse que, devido
aos graves fatos dos últimos dias, os Vereadores têm que aprovar este projeto, mas,
também devem cobrar dos executores mais eficiência, pois, os últimos administradores do
município conseguiram destruir a Praça da Matriz, transformando-a em Praça de Eventos.
Enfatizou que, a partir do próximo ano, os Vereadores devem fiscalizar o fornecimento de
alvarás aos pontos comerciais. Neste momento o SR. PRESIDENTE advertiu o orador,
solicitando-lhe ater-se à matéria em discussão, quando o Orador se defendeu dizendo que
se referia ao monitoramento, pois, acredita que o município deva contar com uma lei,
obrigando os comerciantes a também contratarem seguranças. Citou como exemplo um
esfaqueamento, ocorrido em ponto comercial na Praça da Matriz, cujo proprietário deveria
contar com segurança particular, assim como a Prefeitura Municipal faz quando realiza seus
eventos. Reiterou, por fim, a importância da parceria com os comerciantes para que esta lei
seja aplicável, pois este município não tem nenhuma segurança. O VER. CLAUDINEI JOSÉ
DE OLIVEIRA esclareceu que a aprovação de um convênio não quer dizer que a
Administração Pública já o efetive, pois, isso depende de disponibilidade orçamentária, e
todos sabem o que foi aprovado no orçamento, nesta mesma sessão (Projeto de Lei Nº
27/13). Esclareceu ainda que toda benfeitoria, como o caso do monitoramento, tem que
estar de acordo com os Projetos Orçamentário, Plano Plurianual e Diretrizes Orçamentárias,
para dar sustentabilidade aos projetos aprovados nesta Casa de Leis. Falou que o Governo
do Estado deixou a segurança descambar, com isso, todos estão correndo risco de vida, até
mesmo dentro das suas próprias residências. Informou que as cidades de Mogi das Cruzes
e Guararema já contam com câmeras de monitoramento e pagam altos pró-labores aos
policiais, mas, acredita que isso não resolverá o problema em Salesópolis, apenas
amenizará parte dele, haja vista os parcos recursos financeiros. Ressaltou que, se bastasse
um profissional no monitoramento, os problemas nas cidades da região, como Suzano,
Gurarema e Mogi das Cruzes que já contam com este tipo de serviço, estariam todos
resolvidos. Enfatizou que a ação delegada é necessária diante da omissão do Estado com
relação à segurança pública, bem como da negligência dos bancos, como no caso de
Salesópolis, em que três agências bancárias, um posto bancário e mais uma casa lotérica
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estão, praticamente, em uma só rua, os quais deveriam se unir e colocar monitoramento
conjunto ou contratar profissionais de segurança com guarita. Além destes, há os
empresários do ramo da madeira que reclamam, mas, nada fazem de efetivo para contribuir
com o monitoramento da cidade e garantir segurança própria, dos seus funcionários e dos
demais munícipes. Disse que o projeto em pauta demonstra que a Prefeitura Municipal está
buscando alternativas para atender parte dos anseios da população, mas, enfatizou que a
atividade delegada deixa dúvida quanto à porcentagem da contribuição e de investimento.
Lembrou que, atualmente, o município não dispõe de recurso financeiro para este fim e,
embora seja parceiro da polícia e das pessoas de bem, entende que é necessário saber
aplicar o recurso público para não faltar para outras situações. Por fim, ressaltou a
necessidade de buscar parcerias junto aos empresários e instituições bancárias desta
cidade para que a educação e a ação da segurança pública sejam concretizadas. Ninguém
mais se manifestando, foi o PROJETO DE LEI Nº 033/13 submetido à votação, sendo
aprovado por unanimidade dos presentes, ou seja, dez votos, dada a ausência da Verª.
Deise Aparecida Corrêa Duque. Não havendo mais pauta a ser tratada na presente Ordem
do Dia, passou para a EXPLICAÇÃO PESSOALe, conforme livro de inscrição,
concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS comentou
que esteve na Festa do Bairro Bragança, e o festeiro lhe reclamou que não teve nenhum
policial durante o evento, muito embora, não teve nenhum problema, portanto, com a
aprovação deste último projeto, espera mais policiamento nas festas desta cidade. Em
seguida, registrou seus agradecimentos à Deus, à sua família e ao povo que lhes confiaram
seus votos, prometendo jamais lhes decepcionar. Agradeceu pela vida, lembrando que
esteve enfrentando problemas de sáude, foi internado durante quatro dias na Santa Casa
em Mogi das Cruzes. Também agradeceu, nominalmente, todos os funcionários desta
Câmara Municipal, destacando que apenas duas funcionárias atende todos os onze
Vereadores. Por fim, desejou a todos um feliz Natal e um ótimo Ano Novo. O VER.
BENEDITO LÉLIS RENÓ disse que registraria casos de falta de amor por esta cidade, pois,
comentaria de atitudes de pessoas que não defendem esta cidade. Relatou que, nesta
semana, viu uma caravana saindo de Salesópolis para prestigiar a decoração de Natal do
município vizinho de Guararema. Lamentou a iniciativa, comparando-a a um cidadão
salesopolense, pobrezinho que não tem vergonha de receber uma grande autoridade em
sua casa, mas, o que se viu com a caravana, é que pessoas, com vergonha desta cidade,
decidiram mostram a “casa do vizinho”, como quem “empresta a casa de um amigo rico para
receber a visita”. Ressaltou que Salesópolis deveria ser iluminada para trazer visitantes da
região e orgulhar seu comércio local, fazendo todos amarem esta cidade. Discordou da
atitude, esclarecendo que comparou a visita a Guararema, a um comerciante que faz
propaganda do seu concorrente, ou leva seus próprios clientes àquele. Disse que ele
próprio precisa progredir, que ama o que faz, por isso considera aquela excursão uma
vergonha para Salesópolis que, não tendo o que mostrar para o turista, o leva para mostrar
a cidade vizinha. Justificou seu desabafo por lutar e amar Salesópolis, e também lamentou
o fato da Administração Municipal conseguir fechar a Santa Casa local. Registrou que
referido hospital não conta com berçário, cama, internação, e também não tem cozinha nem
lavanderia, não faz exames e nem cirurgias, portanto, funciona apenas como um posto de
atendimento. Ressaltou a importância de reverenciar os homens que amaram esta cidade,
como os Senhores Rubens Wuo, Ruy Costa, Pedro Rodrigues de Camargo, Dr. Lewi, Pedro
do Prado de Faria e muitos outros, que foram os provedores da Santa Casa de Misericórdia
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Frederico Ozanan. Lembrou que, no passado, a Santa Casa local já ficou devendo para
funcionários e médicos, mas, quando se restabelecia, saldava suas dívidas sem fechar as
portas durante todos estes anos. Acrescentou que o povo não está percebendo que a Santa
Casa fechou, mas, para isto, basta que um cidadão comum, pise em um prego, para ter que
ser atendido em Mogi das Cruzes, como ocorreu com duas parturientes que foram
orientadas a acionar o SAMU para socorrê-las até aquela cidade. O orador considerou que
este ano foi uma calamidade, pois as pessoas reclamam da área de saúde do município,
que realmente está ruim, haja vista que também não se consegue remédio nos Postos de
Saúde, nem especialistas na Santa Casa. Também lembrou que o Governo do Estado
retirou os médicos que atendiam neste município, questionando onde estavam os
Deputados Estaduais para defender a população e ter evitado tais transferências. Falou que
não entende de saúde, mas, como defensor do povo, entende do que precisa e do que está
faltando. Aproveitando a presença do Sr. Vanderlon – Vice-Prefeito Municipal, o orador
disse que, embora o grande número de equipamentos disponíveis na Prefeitura Municipal,
como caminhões, retroescavadeira e outros maquinários, a zona rural está abandonada.
Conclamou a todos aqueles que acompanham a sessão esperarem que a atual
Administração Municipal acorde, pois, está adormecida em berço esplêndido. Enfatizou que
todos querem resultados e, para isso, bastam poucas coisas, como representantes
regionais fortes, não apenas políticos vendedores de ilusão, “ensacadores de fumaça”.
Lembrando que esta era a última sessão ordinária do ano, disse que houve muita promessa
e pouca coisa de concreto realizada. Ainda, dirigindo-se àqueles que estavam
acompanhando a sessão, prometeu que voltará, no próximo ano, para brigar com a mesma
garra e entusiasmo, defendendo o trabalho sério dos Vereadores desta Casa. Disse que
ninguém poderá comparar o Poder Legislativo com o Executivo Municipal, pois, nesta Casa
de Leis, ninguém está fazendo política eleitoral, estão todos trabalhando para seus
eleitores. Falou que, se este município continuar como está, será a pior gestão de todos os
tempos e de toda história de Salesópolis, por falta de amor à cidade. Por fim, desejou vida
longa e saúde a todos, que o Natal seja repleto de harmonia e felicidade e que o novo Ano
seja otimista para todos. A VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS disse que é novata na
política, que este ano não lhe foi tão bom, pois, muito aconteceu, embora não tenha feito
nada, nem prejudicado ninguém, acrescentando que, se não pode ajudar, procura não
atrapalhar ninguém. Falou que pode até ter pecado por ingenuidade política, conforme
registrado em e-mail anônimo e criminoso, contudo, se é ingênua, quer continuar assim
para sempre à fazer parte de conchavos, armações e destruir famílias. Disse que tem muito
orgulho de registrar que, como mãe solteira, criou seu filhos, dois meninos estudiosos que
ninguém tem o que falar deles porque não dão trabalho nesta cidade, haja vista as placas
elogiosas que armazenam em casa. Portanto, disse que, se for para fazer armação e
prejudicar pais de família, prefere ser ingênua e continuar com a cabeça erguida de que não
armou para prejudicar ninguém. Quanto aos comentários de que ela estaria em cima do
muro, esclareceu que, nesta Casa de Leis, não há muro, há apenas um lado, que é o lado
do povo. Declarou que não se considera inimiga do Prefeito Rafael por ter criticado alguns
Secretários Municipais, apenas alertou-o sobre o que vem acontecendo por querer que a
sua gestão dê certo. Lembrou que deu seu nome para a campanha do Prefeito Rafael e a
sua Administração tem que dar certo, senão, questionou, como ficaria sua cara na rua e
seus clientes, para os quais cansou de pedir votos. Sugeriu aos políticos que parem de usar
a palavra “contra” e a substitua por “a favor”, pois não é contra a ninguém. Pediu para que
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parem com as postagens que citam sua vida pessoal em blogs, falando mal dela, sem
provas, fazendo seus filhos chorarem e sua família perder sono. Questionou se alguém já a
viu com amante pela cidade, ressaltando que tem amizade com todo mundo, e que ainda foi
citada de “corna”, embora seu marido mal saia de casa, enfatizando que, com tal atitude,
Salesópolis nunca irá para frente, enquanto continuar este tipo de nojeira, mas, ainda bem
que tem família, amigos e pessoas que acreditam nela. Enfatizou que o povo não acredita
nas histórias que estão postando, tanto que, muitas pessoas lhe disseram que tudo isso
demonstra que ela está incomodando, lembrando o caso do carro (denúncia sobre
transporte de clientes pessoais com veículos da Municipalidade para perícia judicial em
Jacareí) e, agora, os e-mails e blogs. Pediu para que parem com tais bobeiras, porque o
povo de Salesópolis é inteligente e sabe o que querem, desejam apenas trabalho e uma
cidade melhor. Esclareceu que estava desabafando porque é última sessão e não poderia
manter tudo isso na sua garganta e coração, nas festividades de Natal e Ano Novo. Falou
que é uma pessoa sincera e quem a conhece, realmente, sabe o quanto ela está sofrendo
na política, frases que ouve diariamente e constantemente. Conclamou para que parem com
mensagens anônimas em blogs e e-mails, para fazer uma Salesópolis melhor, porque é
possível, com luta e trabalho, motivo pelo qual se candidatou, foi eleita e apoiou o Prefeito
Rafael. Agradeceu os formando da ETEC – Escola Técnica Estadual, com sala
descentralizada nesta cidade, parabenizando-os pelos trabalhos maravilhosos que
apresentaram em evento realizado juntamente com a equipe da ARES – Associação do
Recicladores de Salesópolis. Também parabenizou a Coordenadora – Camila Renó e os
jovens que apresentaram seus TCC’s, lembrando que ela também foi aluna desta escola,
parabenizando ainda os Professores Michel Atiê e Ricardo , ambos de Mogi das Cruzes, em
nome dos quais parabenizou todo corpo docente. Declarou entender que a educação é a
base de tudo, a célula mater, pois, se considera um exemplo disso, haja vista que sua
família não tinha dinheiro, era do sertão e, com a educação, se formou advogada. Enfatizou
que o único segredo para chegar onde ela chegou é estudar, traçar objetivo, focar nos
estudos, muito embora, lembrou que existem pessoas que vencem sem estudo, contudo, a
maioria precisa estudar para melhorar esta cidade. Deixou seu abraço a todas as famílias
de Salesópolis e justificou que quase não usa a tribuna registrando que ninguém a ameaça
para não usar a tribuna, apenas está aprendendo com a política que não é fácil,
comprometendo-se a melhorar. Por fim, disse que seguirá ingênua, mas, com a verdade e
coração aberto, querendo sempre o melhor para Salesópolis. Desejou um feliz Natal, de
saúde e paz a todos e um ano novo cem vezes melhor do que este que se finda,
multiplicando as coisas boas e apagando as coisas ruins, esperando que Deus e Jesus
Cristo esteja em todos os lares, amparando a todos. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE
OLIVEIRA disse que esta é a última sessão, mas, os trabalhos dos Vereadores continuam
fora dela, cada um da sua forma, em atendimento à população. Falou que sempre
trabalhou com a verdade e os boatos, fofocas, diz-que-diz e tudo o que vem anonimamente
não lhe afeta, pois, sempre mantém sua posição. Lembrou que toda ação gera uma reação,
mas, os fatos são vistos de maneiras diferentes pela população e pelos Vereadores e Poder
Executivo. Quanto à Santa Casa local, citada por outro orador, dizendo que está fechada,
lembrou que, realmente, ela foi fechada no final da gestão do então Prefeito Feital, tanto
que o grupo de Vereadores da época deve recordar que foi até mesmo colocada uma faixa
no seu portão de entrada. Enfatizou que o fechamento seu deu porque, naquela
oportunidade, os gestores municipais não tiveram “peito” para fazer o que fez a atual
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gestão, com apoio desta Câmara Municipal, ou seja, mesmo sabendo que assumiria um
“saco sem fundo”, por considerar necessário à população, a assumiram sem fechar as
portas. Também lembrou que, quando levaram o problema ao Prefeito Rafael, lhe
informaram que ele tinha apenas duas alternativas, ou assumia a gestão da Santa Casa ou
ela seria fechada, contudo, cinquenta famílias de funcionários ficariam nas ruas. Diante da
certeza de que, se fosse fechada, haveria maiores dificuldades para reabri-la, o Prefeito
Rafael conversou com os Vereadores e juntos decidiram assumir a gestão até conseguir
uma alternativa para resolver os problemas. Ressaltou que, muito embora não esteja
funcionando da forma que ele, os demais Vereadores e o próprio Prefeito queiram, ninguém
é cego, nem surdo, e sabem, portanto, que não está fechada, e que ninguém quer o mal,
apenas o bem de todos. Enfatizou que precisará de novo planejamento, novas discussões,
revisão das situações, mas, alertou que, se o Prefeito Municipal estivesse preocupado
apenas com política, teria contratado vários médicos, como fizeram outras gestões e
cidades e, depois de alguns meses, esses deixariam o serviço por falta de pagamento.
Entretanto, a decisão tomada, faz com que a atual gestão tenha crédito perante os
médicos, que aceitaram vir trabalhar aqui, por reconhecerem que Salesópolis está tentando
pagar seus salários. Alertou, contudo, que as pessoas podem dispor dos melhores planos
de saúde, mas, o pronto atendimento será sempre na Santa Casa local, portanto, apóia o
Presidente deste Legislativo, quando sugere usar o orçamento para fazer os atendimentos
básicos e, com o tempo, melhorar, resolvendo as irregularidades. Enfatizou que, apontar
erros é fácil, mas, lembrou que a Santa Casa é um processo que dispenderá longos anos
para ser resolvido, seja pelo atual quanto pelos futuros administradores, esperando que os
atuais prossigam, passo a passo e pedindo a Deus para evitar coisas piores. Lembrou ainda
que a Santa Casa teve cortado o seu carnê (carnê de contribuição voluntária distribuído à
população), colaboração de grande importância e que ajuda a manter o atendimento de
especialistas, mas, ainda realiza o atendimento básico e mantém empregadas cinquenta
famílias. Registrou a grande perda com o falecimento do Dr. Mitsuo, médico que ficava
disponível vinte e quatro horas para os pacientes da Santa Casa, seja na Pediatria ou
Pronto Socorro. Também registrou que, ao assumir a gestão da Santa Casa, o Prefeito
Rafael constatou que os funcionários estavam com salários pendentes e não tinham
recebido três cestas-básicas, sendo os salários e as cestas-básicas regularizadas, além de
ter concedido pequeno reajuste salarial e evitado a dispensa de pessoal. O orador ainda
lembrou que, no ano passado, neste mesmo período, os Vereadores estavam discutindo
sobre corte de energia elétrica e água dos prédios da Administração Pública, além da falta
de combustível para o transporte de pacientes aos hospitais da região, portanto, foi um
“Deus nos acuda”. Enfatizou que este ano foi um dos mais difíceis de todo seu tempo de
vereança, por inúmeros fatores, inclusive, agravados pela transferência de
responsabilidades dos Governos Estadual e Federal para o município, bem como por não
aceitarem parcelamentos de dívidas das gestões anteriores. Ressaltou que, apesar de tudo
isso, o fornecimento de combustível foi regularizado, assim como de água e energia
elétrica, além do Prefeito Municipal ter conseguido novos pontos de iluminação para esta
cidade. Registrou ainda que, nesta data, entregou documento na Assembleia Legislativa do
Estado, com assinatura de todos os Vereadores, requerendo anistia das multas ambientais
aplicadas aos salesopolenses. Com relação à segurança pública, disse que, se o Governo
pudesse resolver parte dos problemas, as viaturas da Polícia Ambiental, que visitam esta
cidade, diariamente, multando as construções, viriam como ronda policial em proteção à
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esta mesma população, ou seja, usaria o contingente policial e viaturas em prol da
população central e do Distrito dos Remédios, contendo a violência que assola o País.
Relacionou as conquistas deste primeiro ano de mandato, como o trabalho do Vice-Prefeito
Municipal, a aquisição de maquinários, caminhões e outros que, para vê-los, bastará boa
vontade. Disse que em todos os governos e cidades há problemas, mas, em Salesópolis, as
ruas estão limpas e não há problemas com o lixo que, no ano passado, foi alvo de matéria
na imprensa regional, assim como foram os problemas com a coleta seletiva. Disse que,
embora muita coisa tenha que ser melhorada, muito se tem feito, cabendo também aos
Vereadores continuarem lutando em defesa dos interesses desta cidade. Reconheceu que
falta muita coisa e, dirigindo-se ao Sr. Prefeito, o orador disse-lhe que bondade demais
atrapalha, portanto, é necessária rigidez e firmeza em algumas decisões, para que as
coisas aconteçam mais rapidamente, se concretizem, inclusive, aos olhos daqueles que
não querem enxergar. Acrescentou que procura fazer sua parte e, diante das dificuldades,
todos devem valorizar o que vem sendo feito. Recordou que esta Casa de Leis perdeu,
neste ano, o motorista Jair José Lopes, falecido em abril, amigo e parceiro de todos e, em
seguida, agradeceu toda população e disse que continua disponível. Também registrou sua
gratidão aos funcionários desta Casa de Leis, citando nominalmente cada um, assim como
agradeceu todos os funcionários da Administração Municipal, do Setor de Obras e da
Secretaria de Saúde. E, por fim, dirigiu-se ao Sr. Prefeito Municipal, dizendo que acertou
muito na contratação do Marcos Cáfaro para o Posto de Saúde local, pois a área de saúde
requer humanização, e isso o referido funcionário tem bastante. O VER. MÁRIO BARBOSA
PINTO, dirigindo-se ao Sr. Prefeito Municipal, solicitou-lhe dispensar maior atenção aos
garis da Prefeitura Municipal, fornecendo-lhes uniforme adequado, luvas e até capa de
chuva, pois, lamentavelmente, continuam recolhendo lixo sob chuva. Também solicitou-lhe
a elaboração e envio de um projeto de lei, à exemplo de outras cidades, dispondo sobre o
volume do autossom nas vias públicas, pois, atualmente, nos finais de semana, há uma
baderna na Praça da Matriz. Disse que os moradores estão pedindo socorro, pois, não
conseguem dormir diante do exagero do volume e do alto horário. Agradeceu a instalação
da câmera de monitoramento no Bairro Fartura, certo de que garantirá maior segurança a
todos os munícipes. Em seguida, registrou também seus agradecimentos à Associação de
Assistência e Orientação à Criança e ao Adolescente Caminhando Juntos, pela Festa de
Confraternização que proporcionaram, na última sexta-feira, aos assistidos dos projetos
desenvolvidos no Bairro Fartura. Elogiou a Sra. Elisabete Marli – funcionária deste
Legislativo e Coordenadora dos projetos daquela entidade, registrando que tais atividades
mudaram muito a vida dos moradores daquele bairro, através dos Projetos Dança, Karatê e
Informática. Falou que tem suas filhas no projeto, uma já adolescente, portanto, reconhece
que, além das atividades desenvolvidas, as crianças são educadas, motivo pelo qual só tem
a agradecer por tudo que foi realizado durante este ano. Disse que o Natal e final de ano
devem servir para reflexão e, enquanto cidadão de Salesópolis, lamenta os comentários
mencionados pela Nobre Colega Sandra, mas, lembra que, desde criança, quando seu pai
trabalhava para o então Ver. Raul Wuo, já percebia que as coisas eram difíceis na política.
Contudo, disse acreditar que, naquela época, as coisas ainda eram mais fáceis, entretanto,
nos tempos modernos, as coisas mudaram, Salesópolis e o sistema de vida mudaram
também, aumentaram os problemas e a burocracia e, para solucioná-los, demora muito mais
tempo. Agradeceu também sua família, seus irmãos, amigos e todos que lhe acompanham
no dia a dia, declarando ter fé de que esta cidade vai melhorar e ainda se destacará no
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Estado de São Paulo, pois, dispõe de uma grande riqueza, que é a sua água. Por fim,
agradeceu todos os funcionários desta Câmara Municipal e desejou um bom Ano Novo para
todos. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA agradeceu o Sr. Prefeito Municipal, por
atender seu pedido e tapar um buraco na Avenida Prefeito Antonio Camargo Primo, próximo
ao Portal da cidade. Dirigindo-se ao Vice-Prefeito Municipal – Sr. Vanderlon, presente no
plenário, sugeriu-lhe verificar a Rua Sebastião Soares Leite, que serve de ligação entre o
Setor de Obras da Prefeitura Municipal e o Bairro Fartura, para constatar a situação, cujos
problemas, muito embora já tenha exposto e requerido seu nivelamento e patrolamento,
persistem, portanto, recebe cobrança diária dos moradores. Declarou esperar compaixão do
Nobre Vice-Prefeito para salvar Salesópolis, iniciando com a solução dos buracos nas ruas,
lembrando-lhe que não atenderá a ele, mas, aos moradores e usuários daquela via.
Solicitou-lhe ainda, visitar a residência do Sr. Vando no Bairro Fartura, onde necessita da
implantação de tubos, pois, há um bueiro que escoa as águas pluviais e transcorrem por
dentro do seu terreno, onde abriu uma enorme cratera, fato conhecido desde gestões
anteriores, mas, até o momento, também sem solução. Retomando sobre a Rua Sebastião
Soares Leite, lembrou que também requereu a poda de duas árvores, pois, com a chuva,
elas colaboram para a demora na secagem da rua, que fica lisa e expõem todos os usuários
à risco de acidente. Ressaltou que não sabe mais o que responder aos moradores que lhe
questionam, diariamente, portanto, sugeriu ao Nobre Vice-Prefeito que, se puder, passe por
lá justificando a demora no atendimento às suas solicitações. Novamente, dirigindo-se ao
Sr. Prefeito Municipal, solicitou-lhe o nivelamento e patrolamento também da Estrada da
Represa Velha, pois, desde o dia vinte e oito de janeiro, vem apresentando o mesmo
pedido, contudo, esteve numa festa no Bairro dos Hidalgos, quando os moradores lhe
cobraram o serviço e questionaram por que ainda não foi realizado. Lembrou que levou o
Sr. Prefeito Municipal e o Sr. Antonildes – responsável pelas estradas municipais, para
visitarem o local e constatarem os problemas, oportunidade em que registrou
fotograficamente aquela visita e, mesmo assim, o serviço não foi feito. Esclareceu que, no
local, há duas linhas de tubos que foram quebradas com o trânsito constante de
caminhões, portanto, são apenas trezentos metros de estrada que precisam de manutenção
urgente. Por fim, desejou feliz Natal aos Nobres Pares Vereadores, extensivo àqueles que
acompanham as sessões legislativas pela internet. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA
iniciou agradecendo todas as condições disponíveis neste ano para melhorar a vida da
população. Lembrou que as condições são resultantes do empenho dos Vereadores junto
aos deputados buscando emendas e apresentando pedidos dos mais diversos à
Administração Municipal. Lembrou que foram quase onze meses de dificuldades que já se
arrastavam, mas, para diluí-las, foi necessário empenho dos Vereadores e Deputados,
como por exemplo, o Dr. Luiz Carlos Gondim, ao qual agradeceu especialmente. Informou
que, no dia seguinte a esta sessão, a Municipalidade buscaria equipamentos de um novo
Consultório Dentário a ser instalado em uma escola ou no CCI – Centro de Convivência do
Idoso. Enfatizou que, todas as dificuldades enfrentadas pelos munícipes foram igualmente
enfrentadas pelos Vereadores que também residem com suas famílias nesta cidade,
portanto, dentro do possível, estão todos correndo atrás de soluções. Lembrou que o
Estado, em vez de ajudar, trouxe mais problemas, entretanto, isto não aconteceu somente
com Salesópolis, mas, com todos os demais municípios. Falou também que, muito embora
este ano tenha sido difícil, espera e deseja que o próximo seja melhor para todos os
Vereadores, funcionários desta Casa de Leis e às famílias de Salesópolis. Quanto àqueles
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que querem realmente participar de um governo, enfatizou a necessidade de terem como
missão, ajudar e não atrapalhar. Com relação às postagens em facebook e e-mails falsos,
sugeriu aos anônimos que se apresentem, pois estará sempre trabalhando e interferindo no
objetivo de ajudar. Finalizando, o orador desejou que o próximo ano seja bom para
todos. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS agradeceu todos que lhe apoiaram neste
ano, especialmente, sua família e os funcionários desta Casa de Leis, que tiveram muita
paciência e foram solícitos em tudo que precisou para desenvolver seu trabalho. Estendeu
sua gratidão à população que lhe proporcionou a oportunidade neste Legislativo, mas,
também agradeceu pelas críticas que recebeu, pois, entende que foi uma forma de crescer
e buscar desenvolver melhor trabalho por Salesópolis. Por fim, também desejou feliz Natal e
excelente 2014 a todos. Não havendo mais oradores inscritos, sendo esta a última sessão
ordinária do ano, o SR. PRESIDENTE lembrou que, a partir do dia dezesseis corrente, este
Legislativo entraria em recesso, até o dia primeiro de fevereiro do próximo ano, alertando a
todos que, no período de recesso, sendo necessário, os Vereadores seriam convocados
extraordinariamente, sem remuneração extra. Prosseguindo, informou que, conforme
disposições legais e regimentais, daria início à eleição para renovação dos cargos da Mesa
Diretora deste Legislativo, para o mandato de primeiro de janeiro a trinta e um de dezembro
de 2014. Esclareceu que, também de acordo com as disposições legais e regimentais, a
votação seria aberta e nominal e permitida a reeleição, apenas uma vez, para o mesmo
cargo, portanto, não havia impedimento de nenhum dos Vereadores para quaisquer cargos
da futura Mesa Diretora. Explicou que, a medida que fossem chamados, os Vereadores
deveriam dizer o nome do seu candidato ao cargo e que, havendo empate na eleição de
qualquer cargo, seria realizado o segundo escrutínio com os nomes mais votados, e ainda,
persistindo o empate, a disputa do cargo seria por sorteio. Acrescentou que, primeiramente,
realizaria a eleição para o cargo de Presidente e, em seguida, para os cargos de VicePresidente, 1º e 2º Secretários, respectivamente. Feitos os esclarecimentos, o SR.
PRESIDENTE deu início à eleição, fazendo a chamada nominal e, tendo todos os
Vereadores votado, anunciou o resultado final, para o cargo de PRESIDENTE, foi eleito o
VER. FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA, por dez votos, ou seja, unanimidade
dos presentes, dada a ausência da Verª. Deise Aparecida Corrêa Duque. Em seguida,
procedeu-se da mesma forma e separadamente, as votações para os cargos de VICEPRESIDENTE, eleito o VER. SÉRGIO DOS SANTOS, também por unanimidade dos
presentes, 1º SECRETÁRIO, eleito o VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS, com oito
votos, sendo que o Ver. Paulo Arouca Sobreira recebeu dois votos, dos Nobres Pares
Benedito Lélis Renó e Sandra Regina de Assis. E, por fim, de 2º SECRETÁRIO, eleito o
VER. PAULO AROUCA SOBREIRA, com sete votos, sendo que o Ver. Benedito Lélis Renó,
recebeu três votos, dele mesmo e dos Nobres Cristian Luiz Candelária e Sandra Regina de
Assis. Terminadas as votações, o Sr. Presidente proclamou o resultado final da eleição da
MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O 2º PERÍODO DA 16ª
LEGISLATURA, QUE TOMARIA POSSE, AUTOMATICAMENTE, A PARTIR DE PRIMEIRO
DE JANEIRO: PRESIDENTE – VER. FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA,
VICE-PRESIDENTE – VER. SÉRGIO DOS SANTOS, 1º SECRETÁRIO – VER. EDNEY
CAMPOS DOS SANTOS E 2º SECRETÁRIO – VER. PAULO AROUCA SOBREIRA. Antes
de encerrar a sessão, o SR. PRESIDENTE conco rdou com os Nobres Pares que este foi
um ano difícil, pedindo dedicação a todos para garantir ao povo de Salesópolis, uma vida
melhor, com mais saúde, educação e lazer. Desejou um feliz Natal e um próspero Ano Novo
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a todos e, nadamais 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 09 de Dezembro de 2013.
PRESIDENTE

:

1º SECRETÁRIO :
2º SECRETÁRIO :
A Ata supra foi lida e ________________ em Sessão Extraordinária, realizada
em 20 de Dezembro de 2013.

