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              ATA DA 12ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 05 de Maio de 2014 - 2º Período da 16ª Legislatura. Aos 

cinco dias do mês de Maio do ano dois mil e quatorze, no edifício sede deste Poder 

Legislativo, realizou-se a Décima Segunda 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.  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, 

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: REQUERIMENTO Nº 037/14 –  Solicitando ao Sr. Prefeito 

Municipal, informar a situação do estudo financeiro em que Administração Municipal se 

comprometeu a elaborar, para definir o valor de acréscimo da subvenção mensal à Santa 

Casa de Misericórdia Frederico Ozanan,  se já foi definido o novo valor da subvenção, 

previsão para o repasse reajustado, e se terá efeitos retroativos, do Ver. Claudinei José de 

Oliveira e outros – desp: Aprovado, Encaminhe-se; INDICAÇÃO Nº 071/14 – Solicitando ao 

Sr. Prefeito Municipal, elaborar a proposta de renovação do convênio entre a Prefeitura 

Municipal de Salesópolis e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – 

SABESP, a ser apresentada em reunião com representantes da concessionária, ocasião em 

que serão discutidas as propostas de melhoria para ser oficialmente firmado convênio, do 

Ver. Claudinei José de Oliveira e outros – desp: Encaminhe-se, lida no Expediente;   

TELEGRAMA do Governador do Estado, Geraldo Alckmin, comunicando que aprovou 

convênio no valor de R$ 200.000,00 para infraestrutura urbana nas Ruas Benedita Rosária 

e Theseo Bueno de Toledo, e R$ 200.000,00 para construção de um Centro Comunitário no 

Bairro Fartura, e de R$ 450.000,00 para construção de edifício de múltiplo uso; 

COMUNICADO do Ministério da Saúde, sobre a liberação de recurso financeiro no valor de 

R$ 2.740,34 – para Pagamento de Programa de Assistência Farmacêutica Básica – 

competência – 03/2014; CONVITE do Centro Espírita Humildade, para a Feijoada 

Beneficente, a realizar-se no dia dezessete de maio, a partir das doze horas, na sede da 

entidade, cuja arrecadação será revertida aos projetos assistenciais desenvolvidos pela 

Casa Espírita e pela Associação Caminhando Juntos – desps.: Arquive-se, Plenário ciente. 

Terminada a leitura, o Sr. Presidente concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos e, não 

havendo interesse dos mesmos em fazer uso da palavra, o Sr. Presidente passou para a 

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

procedesse a leitura dos Pareceres CJR Nº 010 e CFO Nº 018/14, ambos recomendando o 

prosseguimento da tramitação do PROJETO DE LEI Nº 010/14 (Concede gratificação de 

função aos membros da Comissão Permanente de Licitação, Comissão de Sindicância e 

Processo Administrativo Disciplinar, Avaliação de Estágio Probatório, Controladoria Interna 

da Administração Municipal, Pregoeiro e Equipe de Apoio e Tesouraria Municipal, no âmbito 

do Poder Executivo Municipal, e dá outras providências), de autoria do Poder Executivo.  
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Terminada a leitura, o SR. PRESIDENTE colocou a matéria em única discussão.  O VER. 

SÉRGIO DOS SANTOS esclareceu que votaria favoravelmente ao projeto porque, desta 

forma, todos os funcionários que participarem de comissões, independente do salário e 

cargo, receberão trezentos reais mensais, ou seja, o valor será igual para todos. O VER. 

BENEDITO LÉLIS RENÓ disse que este projeto parece importante para regularizar uma 

situação, contudo, por trás dela, entende que há manobras. Acrescentou que, diante da 

situação atual do município, não acredita no Chefe do Poder Executivo, portanto, não 

“assinará um cheque em branco” para que crie comissões para favorecer as pessoas que 

lhes são mais próximas e estão descontentes com seus salários. Esclareceu que os 

integrantes de comissões já recebem acréscimos salariais por participarem de comissões, 

portanto, já é um direito deles que, não cabe aos Vereadores regularizar os valores. 

Reiterou que, não confia na atual Administração municipal, especialmente, no tocante aos 

salários de servidores, pois, os Vereadores não têm como controlar as comissões, as quais 

podem ser criadas para satisfazer os funcionários que são seus colaboradores. Por fim, 

disse que a matéria deveria passar por discussão mais ampla, envolvendo os funcionários 

na decisão, porque todas as leis direcionadas aos servidores municipais tem sempre uma 

manobra, e as ações  do Chefe do Poder Executivo não são apenas bondade. O VER. 

CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA lembrou que um Projeto de Lei, quando tramita nesta 

Câmara Municipal, está aberto a receber Emendas, contudo, este projeto, vem regularizar a 

situação dos participantes de comissões, que recebiam valores diferentes conforme seus 

salários, uns ganhavam mais e outros menos. Ressaltou que tal projeto vem garantir direito 

igual à todos, contudo, lembrou que nenhum funcionário, ao ingressar no serviço público, se 

interessa em integrar qualquer comissão, especialmente, a comissão de sindicância, que 

levanta situações irregulares de companheiros. Falou que, conforme registrou o Nobre 

Colega Sérgio, esta matéria vem adequar a situação e, enfatizou que as leis são feitas e 

sofrem adequações no decorrer do tempo, porque o que servia há dez anos, pode não 

servir mais atualmente. Por fim, conclamou pelo voto favorável dos Nobres Pares, que 

devem entender que o objetivo do projeto em questão é adequar valores para que todos que 

participam de comissões, recebam igual. A VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS disse que, 

enquanto funcionária pública municipal, sempre fez parte da Comissão de Sindicância e os 

servidores que integravam as demais comissões, seja de compras, pregoeiro ou tesoureiro 

recebiam vinte e cinco por cento a mais dos seus salários, menos os integrantes da 

comissão que ela participava. Esclareceu que, além do serviço diário, o funcionário tem que 

realizar a sindicância e cumprir prazo e até mesmo enfrentar advogado, como um caso em 

que ela própria vivenciou. Declarou que também se preocupa com a suposição do Nobre 

Colega Lélis, de que usarão tal benefício a alguns poucos funcionários, contudo, esclareceu 

que, atualmente, cada funcionário recebe conforme seu salário e, muito embora, todos os 

funcionários estejam aptos à integrar uma comissão, recebem de forma diferenciada para 

trabalharem igual. Explicou que a proposta deste projeto é padronizar o valor, independente 

do salário, ou seja, qualquer funcionário que integre uma comissão receberá trezentos 

reais, independente do seu salário. Declarou entender a preocupação do Nobre Colega 

Lélis, comprometendo-se a cobrar da Administração Municipal, caso um funcionário queira 

integrar uma comissão e seja impedido, para que os apadrinhados sejam beneficiados. Por 

fim, declarou que, pensando nos funcionários, dará seu voto de confiança ao Prefeito 

Rafael e votará favoravelmente à matéria em discussão. Ninguém mais se manifestando, foi 

o PROJETO DE LEI Nº 010/14 submetido à votação, sendo aprovado por oito votos 
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favoráveis a dois contrários dos Vers. Benedito Lelis Renó e Cristian Luiz Candelária, 

considerando-se ainda a ausência do Ver. Paulo Arouca Sobreira.  Não havendo mais pauta 

a ser tratada na presente Ordem do Dia, o Sr. Presidente passou a EXPLICAÇÃO 

PESSOAL e,conforme livro de inscrição,  concedeu a palavra aos Nobres Edis 

inscritos. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA disse que há uma enquete referente a 

PEC 304/2013, no site da Câmara dos Deputados, preconizando o fim do auxílio reclusão. 

Esclareceu que este benefício é concedido pelo Governo aos familiares daqueles que 

cometem crime e estão em reclusão e,  referida enquete,  visa redirecionar o valor deste 

benefício às próprias vítimas e às famílias de vítimas de crimes, tirando assim um dos 

benefícios dos criminosos. Declarou entender que bandido tem muita mordomia, sendo este 

auxílio reclusão uma delas, portanto, incentivou todos a acessarem o referido site, votando 

na enquete da Proposta de Emenda Constitucional  Nº 304/2013, de autoria da Deputada 

Antonia Lúcia – PSC. Prosseguindo, disse que comentaria sobre segurança pública, sua 

área profissional, pois, muito embora reconheça que o Governo do Estado de São Paulo 

esteja investindo em viaturas, armamentos e equipamentos, está esquecendo de investir no 

ser humano, que é o mais importante, seja na segurança pública ou em qualquer outro setor 

profissional. Acrescentou que os materiais serão secundários quando o ser humano for 

reconhecido e valorizado, esperando, então, que os Deputados Estaduais lutem por 

melhorias salariais entre outras que venham beneficiar os funcionários da segurança 

pública do Estado. Registrou que, na condição de Vereador salesopolense,  vem fazendo 

sua parte a nível municipal, apresentando proposições que visam melhorias para esta 

cidade, cobrando aumento do efetivo, implantação de base policial móvel e fixa, na área 

central,  Distrito do Remédio e Bairro Bragança, a fim de melhorar o atendimento da 

segurança local. Comentou que um funcionário da Prefeitura Municipal lhe disse que falta 

segurança em Salesópolis e que a Polícia local não faz nada,  contudo, o orador lhe 

respondeu que a Polícia tem feito várias apreensões e prisões em flagrante, mas, devido à 

legislação, os presos são liberados. Disse ter visto uma matéria publicada em jornal 

impresso,  do dia dois de abril, com o título: “É para derrubar sem dó, diz a facção sobre os 

policiais”. O orador esclareceu que isso é um recado para Policia Militar do Estado de São 

Paulo, que fez uma prisão na Zona Leste de São Paulo, de cinquenta bandidos da facção 

PCC e, dentre eles, treze eram menores, acrescentando que são “estes os coitadinhos 

protegidos pela lei”. Chamou atenção para esta matéria que demonstra que referida facção 

propõe matar, sem dó, os Polícias Militares, em serviço ou de folga, ativos ou inativos. 

Ressaltou que todos os profissionais, seja dono de restaurante, professor, funcionário 

público ou Policial Civil, ao candidatar-se a Vereador continua exercendo seu cargo e ele (o 

orador), embora não possa cumprir sua função de Policial Militar, continua sendo um 

Policial. Portanto, com relação às duas pessoas que estão lhe criticando na mídia social, 

comentou que um deles, em 2012, teve sua casa invadida por três bandidos armados, os 

quais agrediram a dona da casa, seu marido e ainda mexeram com suas filhas,  a fim de 

conseguir dinheiro, e a outra, no final do último mês de abril, atropelou uma criança, de sete 

anos de idade, e evadiu-se do local, portanto, nenhum dos dois têm moral para falar sobre 

sua reação a um assalto sofrido por sua genitora. Comentou ainda que,  a mesma pessoa 

que atropelou a criança, falou que ele (o orador) abordou o irmão dela, o que é realmente 

verdade, pois, um criminoso, um bandido que age de forma arbitrária à lei tem que ser 

abordado, contudo, se ela (a irmã) não fez representação contra ele (o orador) na época do 

ocorrido, quando atuou como Policial Militar, é porque entendeu que agiu corretamente. 
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Declarou que continua sendo Policial Militar, portanto, retomou à matéria jornalística, 

chamando atenção de todos porque refere-se à uma declaração de guerra contra as forças 

de segurança. Ressaltou a necessidade de ação a tal guerra, bem como a necessidade de 

alteração do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, da lei relativa aos criminosos e 

de toda legislação, esperando que, neste ano de eleição para os cargos de Presidente, 

Governadores, Deputados Federais e Estaduais, todos saibam votar. Lamentou constatar 

que as coisas estão invertidas, os bandidos têm todos os benefícios, enquanto o sangue 

das pessoas inocentes é derramado nas ruas e os policiais estão sendo criticados. Disse 

que todos devem pensar no que falam e, se não perceberem o que vem acontecendo, 

pagarão caro, pois, os criminosos não estão preocupados com as famílias, tanto que viciam 

os filhos e vendem drogas nas portas de escolas. Leu parte de uma matéria publicada na 

Revista Veja, intitulada “O bem e o mal”, comentando que o Brasil vem se acostumando à 

ideia doente de mostrar simpatia diante da delinquência e hostilidade à polícia, uma atitude 

socialmente avançada, contudo uma hipocrisia, porque o lugar de bandido e criminoso é na 

cadeia. Por fim, ressaltou que os homens que defendem a população são chamados de 

corruptos e criminosos, fato que demonstra a carência na valorização da força de 

segurança deste País que, mantendo-se nesta postura, continuará perdendo para os 

bandidos e muita gente morrendo, portanto, enfatizou que a sociedade precisa decidir o que 

quer,  ficar do lado da lei ou do criminoso. O VER. MÁRIO BARBOSA PINTO também 

reportou-se à questão de segurança pública, dizendo que tem sido cobrado por munícipes, 

acerca do funcionamento das câmeras de monitoramento, especialmente, sobre o 

acompanhamento profissional noturno, a fim de evitar crimes. Reportando-se ao 

agendamento para exames laboratoriais, no Posto de Saúde local, o orador disse que há 

uma grande fila para agendamento, contudo, muitos não comparecem. Sugeriu sejam 

contatados os agendados, com um dia de antecedência, para confirmar se comparecerão, 

pois, muitos desistem ou migram para atendimento particular e, desta forma, as vagas 

seriam remanejadas, diminuindo as grandes filas. Ainda sobre a Área de Saúde, relatou o 

caso de uma pessoa, de oitenta e nove anos, que necessita iniciar o tratamento no Centro 

de Fisioterapia, mas, há um mês, está esperando vaga, fato que não poderia ocorrer, 

considerando-se o Estatuto do Idoso, e ainda reclamou a falta de medicamentos essenciais 

distribuídos no Posto de Saúde, alvo de reclamos constantes. Questionou quando será 

solucionado o problema da Estrada dos Cardosos, cuja ponte caiu, no meio do ano passado 

e, até o momento, nada se resolveu, nem ao menos, a afixação de faixa para informar o 

impedimento do trânsito no local, causando reclamações populares e transtornos à todos 

que são obrigados a fazer o retorno, fato esse que se agrava ainda mais nos finais de 

semana e feriados, dado o maior movimento. Disse que já levou o caso ao Vice-Prefeito e 

entende que devem acabar com os problemas conforme surgem, evitando acumularem e 

assim dificultar ainda mais as soluções. Quanto aos questionamentos que tem recebido 

sobre o veículo Pálio Weekend branco da Prefeitura Municipal, esclareceu que o Governo 

do Estado doou o veículo para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente,  através da 

Secretaria Estadual de mesmo título. Por fim, registrou a realização e sua participação na 

Audiência Pública para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício de 

2015, e exposição de metas fiscais do Terceiro Quadrimestre de 2013, ocorrida no último 

dia vinte e nove, nesta Casa de Leis, onde, entre tantos outros assuntos, foi esclarecida a 

pendência financeira deste município, por aplicar recurso de um projeto em outro, 

impedindo assim a liberação de novos recursos para este município. O VER. BENEDITO 
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LÉLIS RENÓ iniciou lembrando que, há quatro dias, houve o feriado em comemoração ao 

Dia do Trabalhador, o que lhe motivou a homenagear dois ilustres salesopolenses, que 

aniversariam também naquela data, homens trabalhadores, nascidos nesta cidade, sendo 

eles o ex-Prefeito Thiago Geraldo Rodrigues de Camargo e o ex-Vice-Prefeito, Francisco 

Wuo, expondo suas fotos no telão do plenário desta Casa de Leis. Enfatizou tratar-se de 

homens que não tinham a arrogância de alguns que chegam ao poder, porque nunca se 

sentiram donos dele e compreendiam que nele estavam por confiança do povo e, se o povo 

deles precisasse, não escondiam-se em gabinetes, ao contrário, andavam nas ruas de 

cabeça erguida, dignificando essa confiança. Comentou que as esposas de ambos, Dona 

Idalina e Dona Cida,  serviam a todos, amavelmente, exercendo a caridade, servindo até 

almoço aos carentes, em suas próprias casas. Lembrou que esteve na posse do Sr. Thiago 

e, em nome da juventude salesopolense, o homenageou naquela solenidade e, na posse do 

Sr. Chico Wuo, também assumiu uma cadeira nesta Casa de Leis. Registrou que o Sr. 

Thiago faleceu em 1991 e o Sr. Francisco Wuo completou noventa e cinco anos no último 

dia primeiro, e nas administrações pelas quais passaram, ambos foram queridos, admirados 

e respeitados, deixando saudade porque isso não acontece mais em Salesópolis. 

Acrescentou que, na atual gestão, os servidores são desprezados e os administradores 

odiados porque não respeitam o empregado, não se sentem iguais. Por fim, declarou 

esperar que, em 2015, possa voltar a usar a tribuna para dizer que o dia primeiro de maio 

foi de comemoração pelo trabalho da Administração em prol de Salesópolis e dos 

salesopolenses. O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS parabenizou o Grupo Escoteiro 

Tangará que, neste último final de semana, realizou mais um acampamento no Rancho 

Duplo M, próximo à Nascente do Rio Tietê. Enfatizou que este grupo vem desenvolvendo 

um trabalho com crianças e jovens, há vários anos, tirando-os da rua e lhes proporcionando 

educação, civismo e amor à cidade. Declarou esperar que o grupo possa continuar com o 

trabalho, contando com o apoio da comunidade e do Poder Público, pois contribui com a 

formação dos salesopolenses. Em seguida, parabenizou os festeiros da Festa de Nossa 

Senhora das Graças, realizada no último final de semana, no Bairro dos Pintos, registrando 

e agradecendo ainda a presença do Deputado Estadual André do Prado, do Nobre Par Lélis 

e de toda comunidade que participou do evento. Reportando-se ao Aterrado, disse que, no 

início de abril, os Vereadores do PR (Edney, Claudinei e Paulo Roberto) estiveram na 

Assembleia Legislativa do Estado, protocolando um documento junto ao Gabinete do 

Deputado Estadual André do Prado, solicitando providências para a desobstrução, 

recuperação e manutenção da passagem do Aterro que, há mais de um ano, encontra-se 

com problemas. Relataram no documento, que situação igual ocorreu em Mogi das Cruzes e 

todos se mobilizaram junto ao DAEE, resolvendo-o, em curto tempo, mas, em Salesópolis, o 

problema se arrasta devido às muitas barreiras de ordem ambiental. Acrescentou que 

aquele Deputado os atendeu, prontamente, encaminhando uma Indicação ao Governador 

do Estado e repassando a solicitação. Ato contínuo, em visita do Governador ao município 

de Suzano, disse que o Prefeito Rafael conversou pessoalmente com ele, ocasião em que 

prometeu celeridade na solução do problema do Aterrado, portanto, acredita que, nos 

próximos dias, começará a desatar este nó. Prosseguindo, registrou que também 

protocolaram outro ofício no mesmo gabinete, no dia nove de abril,  expondo que este 

município tem seu desenvolvimento prejudicado pelas restrições ambientais, apenas para 

garantir o abastecimento de água para a Grande São Paulo, poque não recebe nenhuma 

forma de contrapartida financeira por parte do Estado ou das empresas que se beneficiam 
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da produção local de água. No mesmo documento, lembraram também que a atividade 

predominante de Salesópolis é a produção rural e que, em 2013, os técnicos da Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento, em conjunto com os da CETESB,  elaboraram um projeto 

sustentável,  objetivando aos produtores de carvão de Salesópolis o devido licenciamento 

ambiental para instalação e funcionamento de fornos artesanais. Esclareceram que tal 

produção, de carvão vegetal, reaproveita a sobra de madeira do cultivo de eucalipto e que 

eles têm,  nesta atividade, o único sustento familiar. Após tais justificativas, solicitaram ao 

Deputado Estadual André do Prado interceder junto ao Presidente da CETESB, objetivando 

agilizar a aprovação dos trâmites necessários à licença ambiental para produção artesanal 

de carvão. Falou que, no último dia vinte e nove, em audiência agendada pelo Deputado, 

com o Presidene da CETESB e seus assessores, o Engº Danilo Faria (um dos técnicos que 

elaborou o projeto e ex-funcionário da Administração Municipal) esclareceu as dúvidas. Por 

fim, o orador declarou-se otimista com a solução deste caso, ressaltando que muitas 

famílias desta cidade dependem da produção de carvão, mas, são reféns da lei porque 

produzem e não podem vender e ainda estão sujeitos às sanções das leis ambientais pela 

falta deste licenciamento. Não  havendo mais oradores inscritos,  o SR. 

PRESIDENTE concedeu a palavra, como Líder de Bancada, ao Ver. Cristian Luiz 

Candelária (PV) que requereu um minuto de silêncio pelo passamento do Cabo Lima, no 

dia anterior a esta sessão,  um Policial Militar que foi seu companheiro de serviço no 2º 

Batalhão da Polícia Militar,  Zona Leste de São Paulo. Nada mais havendo a tratar,  o SR. 

PRESIDENTE 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 05 de Maio de 2014. 
  
PRESIDENTE        : 
  
1º SECRETÁRIO   :   
  
2º SECRETÁRIO   : 
 

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

em 12 de Maio de 2014.   

 


