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ATA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 24 de Fevereiro de 2014 - 2º Período da 16ª Legislatura. Aos
vinte e quatro dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e quatorze, no edifício sede deste
Poder Legislativo, realizou-se a Terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de
Salesópolis sob a presidência do Vereador Francisco Marcelo de Moraes Corrêa e
secretariada pelo Edil Edney Campos dos Santos – 1º Secretário. Às dezenove horas,
horário regimental, o Sr. 1º Secretário procedeu a verificação da presença, constatando-se
a ausência do Ver. Paulo Arouca Sobreira – 2º Secretário, 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 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 dos
presentes, ou seja, dez votos, dada a ausência do Ver. Paulo Arouca Sobreira. Aprovada a
dispensa da leitura, foi então a ata submetida à discussão e votação, sendo a mesma
também aprovada por dez votos, sem preceder manifestação. Prosseguindo, o Sr.
Presidente solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura das matérias do
EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus respectivos despachos: OFÍCIO Nº
047/14 GP do Poder Executivo, esclarecendo que ainda não encaminhou o Projeto de Lei
que dispõe sobre o reajuste dos servidores, para deliberação deste Legislativo, em razão da
mudança do sistema que gerencia os dados da Folha de Pagamento e
Contabilidade/Finanças, cuja migração de dados é necessária à elaboração do impacto
orçamentário pertinente – desp.: Arquive-se ao futuro projeto, Plenário ciente;
REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, Nºs: 011 – Enviar cópia das
cotações de Bandas para animar a Praça Padre João Menendes, durante o Carnaval, bem
como informar o motivo da não contratação da Banda São José, regida pelo Maestro
Professor Caetano Antonio Camargo; 012 – Enviar cópia do contrato referente a
terceirização do evento Carnaval, bem como cópia da licitação; 013 – Informar o número de
veículos comprados da Prefeitura Municipal de Guararema, e o valor pago pela Prefeitura
local, bem como encaminhar cópia dos respectivos documentos dos veículos, Nota Fiscal
de reforma, do comprovante de pagamento e da garantia dos serviços realizados, todos do
Ver. Benedito Lélis Renó – desps: Aprovados, Encaminhe-se; INDICAÇÕES, solicitando ao
Sr. Prefeito Municipal Nºs: 023 – Agendar uma reunião com os Vereadores do PR,
subscritores desta, a fim de juntos definirem qual a melhor aplicação para os recursos
federais, provenientes de Emenda Parlamentar, nos valores de R$ 800.000,00 liberados
para a Santa Casa, e de R$ 500.000,00 para infraestrutura esportiva, de forma atender as
duas áreas conforme o anseio da população, do Ver. Claudinei José de Oliveira e outros;
024 – Envidar todos os esforços necessários junto ao Governo Federal, objetivando a
disponibilização de um Médico, do Programa Mais Médicos, para atender na Unidade
Básica de Saúde do Distrito dos Remédios, do Ver. Francisco Marcelo de Morais Corrêa;
025 – Determinar ao Setor de Obras, realizar a desobstrução e limpeza nos pontos de
captação e escoamento de águas pluviais, ao longo das estradas municipais, do Ver. Edney
Campos dos Santos e outros; 026 – Determinar ao setor competente, adotar as
providências visando a colocação de grades, ou outros meios que se fizerem necessários
para o fechamento do muro existente sobre o Córrego Fartura, localizado na Travessa
Santana, Bairro Fartura; 027 – Tomar providências visando reparos nas ruas e estrada do
Bairro dos Buenos, conhecido José Cândido, principalmente, na Rua Dois; 028 –
Providenciar a sinalização de solo horizontal, na área central, conforme normas do
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CONTRAN; 029 – Tomar providências objetivando o fechamento ou troca da tampa e o
desentupimento da boca-de-lobo, localizada na calçada em frente ao Auto Peças Sória, Rua
XV de Novembro, Bairro Vila Henrique; 030 – Tomar providências visando os reparos
necessários na Estrada da Barra; 031 – Adotar providências visando a continuidade da
limpeza do Córrego Fartura, localizado na Rua São Sebastião, que parou na altura do
Supermercado Okamura; 032 – Adotar providências visando a limpeza do córrego situado
defronte ao Nº 555 da Estrada João Bino, Bairro da Pedra Rajada; 033 – Tomar
providências visando os reparos necessários na Estrada da Pedra Branca e Arrepiado; 034
– Providenciar a poda da árvore existente defronte ao Nº 30 da Rua Sebastião Soares Leite,
Bairro Fartura; 035 – Tomar providências visando reparos na antiga ponte, existente em
frente ao terreno do Sr. Antonio Lúcio, na Estrada do Cardoso, Bairro dos Mirandas; 036 –
Tomar providências visando a implantação de redutores de velocidade, em frente ao Abrigo
de Menores, Rua São Cristóvão, Bairro Fartura, todas do Ver. Cristian Luiz Candelária –
desps: Encaminhe-se, lidas no Expediente; BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SALESOPOLIS, referente ao mês de Janeiro/2014 – desp.: À Comissão de
Finanças e Orçamento; OFÍCIO Nº 067 da Secretaria Municipal de Assistência Social,
prestando informações sobre as providências adotadas, após solicitação da Câmara
Municipal, acerca dos indivíduos que consomem bebidas alcoólicas e praticam atos
impróprios, inclusive, fazendo necessidades fisiológicas em via pública, como nas
imediações do Mercado Municipal – desp.: À Secretaria para encaminhar cópia ao autor da
Indicação Nº 16 e, posteriormente, Arquive-se Plenário ciente. Terminada a leitura, o Sr.
Presidente concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. BENEDITO LÉLIS
RENÓ iniciou justificando oralmente seu Requerimento Nº 11, ressaltando que, há anos, a
Banda São José, desta cidade, vem abrilhantando o Carnaval, portanto, estranhou que,
neste ano, outra banda seja contratada. Por fim, também justificou seus Requerimentos Nºs
12 e 13 e, reportando-se a este último, declarou estranhar o fato do Sr. Prefeito Municipal
não apresentar os veículos recém-comprados aos Vereadores, como é comum. O VER.
CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA justificou sua Indicação Nº 23, declarando esperar que, na
reunião para definição da melhor aplicação para os recursos conquistados, sejam também
convidados representantes da Área de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde. E, com
relação à Área de Esporte, espera que o recurso seja utilizado para fechar a quadra do
Centro Esportivo Municipal, bem como para colocar vidro no salão de ginástica, atualmente
aberto, e para benfeitorias na arquibancada e vestiário do campo de futebol. O VER.
CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA, reportando-se aos Requerimentos apresentados pelo
Nobre Colega Benedito Lélis, lembrou que, quando da Festa do Peão, também cobrou
transparência do Poder Executivo, mas, recebeu a resposta somente três meses após o
evento. Em seguida, justificando suas Indicações, mencionou a de Nº 27, registrando que,
no local, mora uma senhora cadeirante que enfrenta dificuldades para locomoção, devido às
péssimas condições do referido loteamento. Sobre a Indicação Nº 29, disse que há sérios
riscos aos pedestres, podendo provocar acidentes e consequente ação judicial contra a
Prefeitura local, lamentando, portanto, a falta de planejamento e atenção da Administração
para sanar os problemas de imediato. Por fim, justificou sua Indicação Nº 33, enfatizando
que as péssimas condições da estrada são causas de atraso, até mesmo, do transporte
escolar. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS declarou seu apoio à Indicação Nº 23,
que também assinou, enfatizando que os recursos para Salesópolis são escassos, portanto,
necessário discutir seu melhor aproveitamento. Em seguida, justificou oralmente sua
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Indicação Nº 25, dizendo que, muito embora a manutenção tenha sido realizada em várias
estradas, o grande gargalo é a falta de drenagem. Esclareceu que as águas pluviais
causam erosão no leito carroçável e, depois, carregam material que favorecem o
assoreamento nas margens das estradas. Finalizou ressaltando que a medida proposta visa
prolongar a qualidade das estradas que são, constantemente, afetadas pelo intenso tráfego
de caminhões e máquinas. Passando a presidência ao Vice-Presidente, Ver. Sérgio dos
Santos, o VER. FRANCISCO MARCELO DE MORAIS CORRÊA justificou sua Indicação Nº
24, esclarecendo que a apresentou porque tem sido procurado por moradores do Distrito
dos Remédios que lhe reclamaram a falta de médico. Informou que, somente no período da
tarde das quartas-feiras, o Dr. Carlos Chrisman atende aquela população, nos demais dias
não há atendimento, embora seja grande o número de moradores daquele distrito e bairros
adjacentes, sugerindo então, que um dos dois médicos plantonistas da Santa Casa local,
seja enviado para atender naquele Posto de Saúde, ao menos, no período da tarde.
Acrescentou que, segundo informações da Secretaria, para esta sugestão, será necessário
um acordo entre o Prefeito Municipal, ela e os Administradores da Santa Casa. Quanto ao
Programa Mais Médicos, disse que ela informou que Salesópolis foi contemplada com mais
um profissional, o que acredita, resolverá o problema daquela comunidade. Reportando-se
à Indicação Nº 23, sugeriu ao seu autor, que utilize parte do recurso para solucionar os
problemas de goteira da quadra do Centro Esportivo Municipal (CEREBF), bem como para
reformar a quadra do Distrito dos Remédios. Em seguida, declarou seu total apoio à
Indicação Nº 33, do Nobre Par Cristian, ressaltando que a situação realmente precisa de
medidas e lembrou que os Vereadores devem continuar requerendo informações e reuniões
para fiscalizar as medidas adotadas pelo Poder Executivo. Retomando a presidência e não
havendo mais oradores inscritos, nem pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia, o SR.
PRESIDENTE informou que, no final da tarde, antes desta sessão, o Executivo protocolou o
Projeto de Lei dispondo sobre revisão dos salários dos servidores municipais (conforme
disposições regimentais, a matéria entrará na pauta da próxima sessão). Em seguida,
comunicou o falecimento, nesta data, do Sr. Edson Gomes, pai do Sr. Vanderlon Oliveira
Gomes (atual Vice-Prefeito e ex-Vereador deste Município), e que o sepultamento seria no
dia seguinte, às dezesseis horas. Neste momento, o Ver. Sérgio dos Santos requereu um
minuto de silêncio pelo passamento do Sr. Edson Gomes. Após a reverência o SR.
PRESIDENTE passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL e, conforme livro de inscrição,
concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ comentou
que, em noventa dias, será retomada a transmissão da Rádio Nascente, e informou que,
para ser efetivada a concessão, depende apenas da assinatura da Presidente da
República à Associação de Serviços de Radiodifusão Comunitária Nascente, vitória
resultante do trabalho da Deputada Federal Janete Pietá. Em seguida, disse ter tomado
conhecimento de que um grupo estava articulando e colocando-o contra o Carnaval perante
a população, mas, procurou as pessoas e as esclareceu, demonstrando que a mentira tem
pernas curtas. Dirigindo-se ao Sr. Presidente, requereu cópia do ofício encaminhado pelo
Sr. Prefeito Municipal, acerca do reajuste dos servidores municipais, para acompanhar os
trâmites. Ato contínuo, declarou estar em luto pelo passamento do Sr. Edson Gomes e
apresentou suas condolências à família, lembrando que, muito antes de qualquer familiar
seu envolver-se na política, ele era um grande político sem o saber. E, finalizando, lembrou
que o Sr. Edson abriu as portas do seu comércio, no Bairro Ribeirão do Pote, para a
campanha política do orador e do Nobre Colega Sérgio, o que os ajudou muito. O VER.
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SÉRGIO DOS SANTOS iniciou também lembrando que o Sr. Edson lhe abriu as portas do
seu comércio, assim como fez a todos os candidatos em períodos de eleição, sem distinção
de partido, portanto, registrou também as suas condolências à família. Em seguida,
requereu também um minuto de silêncio pelo passamento do Sr. Miguel Mariano, sepultado
no último sábado, homem bom e de história nesta cidade, merecedor do respeito de todos.
Prestadas as homenagens, o orador cobrou do Sr. Presidente, a reunião que já solicitou
entre o Sr. Prefeito Municipal e esta Casa de Leis, lembrando que, nesta data, o Nobre Par
Claudinei estava solicitando mais uma reunião (Indicação Nº 23). Enfatizou que há muitos
assuntos pendentes a serem tratados com o Chefe do Poder Executivo, como o caso da
Funerária, a necessidade de atividades na Praça da Matriz para atrair turistas, a reabertura
do Mercado Municipal e outros. O orador registrou que, recentemente, realizou uma festinha
no Bairro Padre José e ouviu várias reivindicações daquela comunidade, dentre elas,
coleta de lixo, patrolamento da Estrada do Varjão e patrolamento da estrada onde a
CODASP realizou obras e a limpeza e manutenção das bocas-de-lobo. Por fim, disse que,
embora seja do PMDB, tem estreito contato com o Deputado André do Prado (PR) e lhe
reivindicará, na próxima semana, a apresentação de uma Emenda Parlamentar para
cobertura da quadra da EMEF Mestra Henriqueta, conclamando aos Nobres Pares que se
unam neste objetivo. A VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS também registrou seus
sentimentos pelo passamento do Sr. Edson, relatando os fatos vividos quando ela o
conheceu. Em seguida, parabenizou a Sra. Paula Tenório – Presidente do Fundo Social de
Solidariedade, pela organização do último evento ocorrido no CCI – Centro de Convivência
do Idoso. Registrou que os idosos reclamaram que, ao contrário do ano passado, que lhes
disponibilizaram uma banda, animada pelo “Sr. Cipó”, neste ano, apenas teve som
eletrônico, contudo, parabenizou todos os idosos participantes que, apesar disso,
aproveitaram o evento. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA iniciou solicitando ao Sr.
Presidente interceder junto ao Sr. Prefeito Municipal, objetivando a definição de uma data
para colocar um ponto final no contrato com a Companhia de Saneamento Básico do Estado
de São Paulo-Sabesp, que se arrasta desde a gestão anterior, contudo, ressaltou a
necessidade de não esquecerem de atentar-se ao anexo sete, que se refere a benefício
extra para este município. Também lembrou que ainda está pendente, junto ao DAEE, um
recurso relativo à Área de Lazer, referente ao Campo da Fibra, definido por ocasião da
construção da Barragem do Paraitinga e, embora a gestão anterior tenha substituído aquele
projeto pela construção de um deck, até o momento, nada foi feito, contudo, um ou outro
tem que ser cobrado. Quanto ao Médico de Família, lembrou que o município tem uma
quota que ainda não foi atendida porque a Secretaria Municipal de Saúde não vem
cobrando seu cumprimento. Ressaltou que tal medida evitaria a falta de médico para
atender o Distrito dos Remédios e bairros adjacentes. Lembrou que o DETRAN está
atendendo satisfatoriamente a população, resultado de planejamento e empenho que deve
servir de exemplo a outros setores. Comentou que o Governo do Estado quer aplicar trinta
por cento do recurso do DADE – Departamento de Apoio e Desenvolvimento das Estâncias,
em festividades relacionadas à Copa do Mundo, contudo, para Salesópolis, isto significa
seiscentos mil reais. Lamentou que, para isto, o Estado quer contratar empresas,
demonstrando que pretendem tirar o recurso da cidade e ainda impor o evento e a empresa
que o realizará, alertanto para a necessidade de ver se esta será a melhor alternativa,
diante de tantos projetos pendentes, aguardando aprovação nas esferas estaduais, para
serem realizados com recursos do DADE. Quanto ao recurso para cobertura da quadra da
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EMEF Mestra Henriqueta, também alertou para verificarem antes a existência de projeto,
pois, na gestão passada, havia recurso disponível que foi perdido por falha na entrega de
documentos. Comentou que já conquistou uma emenda para este fim, mas, antes, é
necessário verificar se o valor será suficiente ou necessitará de complementação. Por fim,
lembrou que todas as emendas têm prazo curto neste ano eleitoral, informando que os
contratos devem ser assinados até abril para que os projetos sejam realizados ainda este
ano. O SR. PRESIDENTE esclareceu que já cobrou o Sr. Prefeito Municipal sobre a reunião
entre os Poderes Executivo e Legislativo, bem como a Secretária do Meio Ambiente – Sra.
Solange Wuo, acerca da renovação do Contrato com a Sabesp. Com relação à cobertura
da quadra da EMEF Mestra Henriqueta, informou que esteve na Secretaria Estadual de
Esportes e Lazer, onde tomou conhecimento de que a verba foi perdida devido a não
apresentação do plano de trabalho, contudo, ele próprio já protocolou uma solicitação junto
ao Deputado Estadual André do Prado, para iniciar novo projeto. Prosseguindo com a
ordem de inscrição, concedeu a palavra ao VER. MÁRIO BARBOSA PINTO o qual lembrou
que há projetos pendentes como calçamento e embelezamento do Portal, contudo, sugerirá
que o recurso seja utilizado na construção de uma praça de eventos, evitando o problema
que se repete, anualmente, quando da realização de eventos na cidade. Disse que
solicitará ao Prefeito Rafael que beneficie os munícipes, pois, atualmente, são prejudicados
perante as empresas que terceirizam o serviço, assim, cobram e reclamam para os
Vereadores. Ressaltou que os comerciantes locais já pagam impostos e devem receber
tratamento diferenciado quando desses eventos, bem como, definir uma pessoa para
representar a comissão de festa, pois, os comerciantes são jogados de um lado para outro
sem saber o que fazer, embora estejam apenas querendo trabalhar. Informou que o
Deputado Federal Arnaldo Faria de Sá liberou uma Emenda Parlamentar, no valor de
duzentos e cinquenta mil reais, para este município, objetivando a pavimentação asfáltica
da Rua Sebastião Soares Leite, que dá acesso ao Bairro Fartura, e o projeto já está pronto
para beneficiar toda população. A VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE também
registrou seus sentimentos à família do Sr. Edson e, em seguida, reportou-se ao turismo
local, dizendo acreditar que, devido à Copa do Mundo e ao fato de que o Time da Bélgica
ficará alojado na cidade vizinha de Mogi das Cruzes, há tendência de crescimento no
movimento turístico local. Aliado a este fato e considerando ter constatado o grande
movimento de veículos carregando bóias, com destino às cachoeiras e barragens, tem se
preocupado com a segurança desses turistas. Lembrou que o município já conta com a Lei
1608, cujo projeto foi de sua autoria, regulamentando o uso de área recreativa com opção
aquática, mas, pelo que sabe, não está sendo cumprida. Informou que, mesmo depois da
promulgação desta lei, muitas pessoas perderam familiares nas águas desta cidade, citando
como exemplo o caso mais antigo do “Paulinho Barbeiro” (que ficou paraplégico após queda
em uma cachoeira) transmitido, recentemente, no Programa Fantástico, da Rede Globo de
Televisão. Por fim, enfatizou a necessidade deste Município adotar medidas para proteger
os turistas. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA, reportando-se também à obra de
cobertura da quadra da EMEF Mestra Henriqueta, disse que, nesta semana, conversou com
o Sr. Douglas – Setor Municipal de Convênios, quem lhe informou que referida escola
estava cadastrada no Programa PAC-2, necessário para conseguir o recurso. Em seguida,
também registrou suas condolências às famílias dos Senhores Edson e Miguel Mariano.
Comentou que uma pessoa da cidade postou em rede social que os Vereadores estão de
braços cruzados perante a segurança pública. Falou que referida pessoa integra um
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conselho municipal e se diz sabedor de tudo, portanto, deveria apresentar suas sugestões,
haja vista que ele (o orador), durante quinze anos, trabalhou na área de Segurança Pública
do Estado de São Paulo e sabe das dificuldades enfrentadas por este município. Disse que,
diante da proposta de acionar Exército e helicóptero, referido cidadão demonstrou que está
desatualizado, portanto, deveria conhecer melhor a situação para criticar. Enfatizou que, ao
contrário dele, que fica postando em rede social, os Vereadores estiveram em várias
reuniões com o Comando Regional da Polícia Militar local, com Gerentes das agências
bancárias, com Deputados Estaduais e outras esferas, inclusive, durante o recesso.
Registrou as várias Indicações que apresentou, desde o ano passado, solicitando a reunião
que envolveu representantes dos órgãos municipais e regionais de segurança pública,
diretores de escola, Promotoria Pública e demais interessados na segurança pública, para
aumento do efetivo policial de implantação de Base Policial no Distrito dos Remédios, entre
outras. Participou de várias reuniões com o Comando local, regional e mesmo na Secretaria
de Segurança Pública do Estado, bem como realizou reunões nesta cidade e no Distrito dos
Remédios e, em nenhuma destas, referido cidadão esteve presente com sua sugetões.
Disse que, apenas uma reunião destas citadas, ocorreu depois que explodiram os caixas
eletrônicos desta cidade, quando, inclusive, cobrou dos Gerentes das Agências Bancárias
as medidas que estão adotando em parceria com o município. Diante de tantas ações,
sugeriu àquele cidadão que apresente suas sugestões na área de Saúde, onde atua como
conselheiro e, caso ainda tenha sugestão para a área de Segurança Pública, que traga aos
Vereadores. Ressaltou que, se fosse da vontade dos Veradores, o efetivo policial local seria
o maior do Estado de São Paulo, portanto, na condição de representante da segurança
pública, por mais de quinze anos, e agora como Vereador, sempre buscou e buscará o
aumento do efetivo e reforço policial para Salesópolis. Afirmou que não está de braços
cruzados, mas, sempre à disposição e interessado na segurança do município e dos
munícipes, assim como está o Deputado Estadual Dr. Gondim que também tem se
esforçado, enviando documentos, agendando e participando de reuniões, inclusive com o
Secretário Estadual de Segurança Pública e que, na última ocasião, se comprometeu a
atender esta cidade. Por fim, citou ainda o empenho dos Deputados Estaduais Estevão
Galvão de Oliveira e André do Prado para melhoria da segurança pública de Salesópol is,
bem como registrou que o Nobre Colega Lélis está também se empenhando na busca de
segurança, reivindicando a implantação de uma Base Móvel para a Área Central e Distrito
dos Remédios. Não havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE convidou toda
população para a Sessão Solene comemorativa ao Aniversário de Salesópolis, que
acontecerá no próximo dia vinte e oito de fevereiro, sexta-feira, às dez horas, na EMEF
Ernesto Ardachnikoff, do Distrito dos Remédios. Informou que, na oportunidade, também
serão entregues os Títulos de Cidadãos Honorários aos Excelentíssimos Senhores exVereadores Angelino Rodrigues e Takundo Kusalabe, lembrando ainda que, antes da
referida sessão solene, haverá uma missa na igreja daquele Distrito. Finalizando,
comunicou que, em virtude do feriado de Carnaval, não haverá sessão ordinária na próxima
segunda-feira, sendo o expediente deste Legislativo retomado, às treze horas, da quartafeira de cinzas. Nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e, em nome
de Deus, declarou encerrada a sessão, da qual lavrou-se a presente ata.

Sala Ver. Antonio Paulino de Miranda Júnior, em 24 de Fevereiro de 2014.
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