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               ATA DA 30ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 07 de Outubro de 2013 - 1º Período da 16ª Legislatura. Aos 
sete dias do mês de Outubro do ano dois mil e treze, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Trigésima 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  do Ver. Benedito Lélis Renó 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 asuência do Ver. Benedito Lélis Renó.  Ato contínuo, o Sr. Presidente 
submeteu a ata 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: MENSAGENS DO PODER EXECUTIVO Nºs 
1186 e 1184/13,  encaminhando, respectivamente,  os PROJETOS DE LEI Nºs 027/13 
(Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício de 2014, e dá outras providências) – 
desp.: À Comissão de Finanças e Orçamento, após decorrido o prazo de 10 dias, nos 
termos do Art. 205 do Regimento Interno;  e 028/13 (Dispõe sobre alteração da Lei 
Municipal Nº 1568 de 21 de Agosto de 2009, que cria a Diretoria de Regularização 
Fundiária, e dá outras providências) – Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 
Orçamento  - desp.: Aguarde-se os pareceres das comissões competentes; OFÍCIO Nº 415 
GP do Poder Executivo, informando que, acatando a sugestão deste Poder Legislativo, 
decidiu pela RETIRADA do Projeto de Lei Nº 010/13 (Dá nova redação ao “caput” e § 1º do 
artigo 166 da Lei 1.262 de 30 de dezembro de 1997 – Código Tributário Municipal e revoga 
a Lei 1.394 de 10 de Março de 2004 e dá outras providências), para nova análise e posterior 
encaminhamento de uma nova proposta – desp.: Arquive-se, Plenário ciente;  INDICAÇÕES 

solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  296 – Designar um funcionário para realizar a 
limpeza na Quadra Esportiva do Distrito dos Remédios, do Ver. Paulo Roberto de Faria e 
outros; e 297/13 – Viabilizar junto ao setor municipal responsável por convênios, as 
providências necessárias para o cadastro deste Município no Programa do Governo Federal 
denominado “Brasil Sorridente”, do Ver. Edney Campos dos Santos – desps.: Encaminhe-
se, lidas no Expediente;  PARECER CFO Nº 35/13 referente ao Balancete Financeiro da 
Câmara Municipal, relativo ao mês de Agosto/2013 – desp.: Aguarde-se o Parecer Prévio do 
Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para então emitir o parecer final e 
conclusivo;  OFÍCIO GCRMC Nº 1152/13, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
julgando irregulares as contas do CIPAS – Consórcio Intermunicipal para Aterro Sanitário, 
referente ao exercício de 2009, informando ainda que o decidido não é suscetível de revisão 
por parte deste Legislativo; COMUNICADO do Ministério da Educação, sobre a liberação de 
recurso financeiro no valor de R$ 68.503,13, referente à 8ª Parcela do FNDE – competência 
Setembro/2013 – desps.: Arquive-se,  Plenário ciente.  Terminada a leitura, o Sr. Presidente 

concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos.  O VER. EDNEY CAMPOS DOS SANTOS 
justificou oralmente sua Indicação Nº 297,  acrescentando que, através do Programa Brasil 
Sorridente, é possível ampliar o acesso da equipe de saúde bucal na atenção primária à 
saúde, pois, tem como finalidade, atender toda população dos municípios das unidades 
federativas do Brasil, e integrar esta equipe à da Saúde da Família. Disse ainda que a 
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equipe técnica do solicitado programa é composta por Cirurgião-Dentista e Auxiliar de 
Saúde Bucal, mas, informou que, se for solicitada a Modalidade II, a equipe será acrescida 
de um Técnico de Saúde Bucal. Por fim, enfatizou que, para efetivação do programa, o 
Governo Federal disponibilizará um recurso para implantação do projeto e outro, que será 
mensal,  para custeio e fornecimento dos equipamentos necessários ao seu funcionamento, 
portanto,  melhorará a qualidade de vida da população deste município.  Não havendo mais 

oradores inscritos,  o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA e conforme pauta 

publicada, solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura dos Pareceres CJR Nº 22 
e sua Emenda Modificativa Nº 01/13, e CFO Nº 34/13, todos recomendando a aprovação do 
PROJETO DE LEI Nº 022/13 (Dispõe sobre alteração do Inciso III, do Artigo 2º da Lei Nº 
1.523 de 10/10/2007 que institui o Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável e dá 
outras providências), de autoria do Poder Executivo, com a referida emenda. Terminada a 
leitura, o SR. PRESIDENTE, primeiramente,  submeteu à única discussão e votação, a 
referida EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/13, de autoria da Comissão de Justiça e Redação,  
a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes, ou seja, dez votos, dada a ausência do 
Ver. Benedito Lélis Renó.  Aprovada a Emenda Modificativa Nº 01/13 ao Projeto de Lei Nº 

022/13, o Ver. Paulo Arouca Sobreira requereu a dispensa da elaboração da redação final 
ao Projeto de Lei Nº 022/13, requerimento este que,  submetido à votação, foi aprovado por 
unanimidade dos presentes, ou seja, dez votos. Aprovada a dispensa para elaboração da 

redação final, o SR. PRESIDENTE submeteu à única discussão e votação o PROJETO DE 
LEI Nº 022/13 (Dispõe sobre alteração do Inciso III, do Artigo 2º da Lei Nº 1.523 de 
10/10/2007 que institui o Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável e dá outras 
providências), de autoria do Poder Executivo, com a Emenda Modificativa Nº 001/13 
aprovada, o qual também foi aprovado por dez votos, dada a asuência do Ver. Benedito 
Lélis Renó. Não havendo mais pauta a ser tratada na presente Ordem do Dia, o Sr. 

Presidente passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL e, conforme livro de inscrição, 

concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. CRISTIAN LUIZ CANDELÁRIA 
iniciou parabenizando a Polícia Militar do Estado de São Paulo, através do CPAM-12 e 17º 
Batalhão, pela Formatura dos alunos do PROERD – Programa de Erradicação às Drogas e 
Combate à Violência, realizada no último dia quatro, sexta-feira, no CEREBF – Centro 
Esportivo e Recreativo Expedicionário Benedito da Fonseca. Relatou que, diante do 
aumento do consumo de drogas lícitas e ilícitas entre crianças e adolescentes em idade 
escolar, em Los Angeles – EUA, foi criado em 1983, o programa denominado de DARE,  
idealizado através de uma parceria entre o Departamento de Polícia daquela cidade e o 
Distrito Escolar Unificado. O objetivo deste programa era realizar um trabalho efetivo e 
contínuo de prevenção contra as drogas entre os jovens que ainda não tinham contato com 
tais substâncias, através do fornecimento de informações, sobre álcool, tabaco, drogas e 
afins. Acrescentou ainda que referido programa também tem como objetivo, ensinar os 
estudantes,  as várias formas de dizer não às drogas, tomando decisões com relação ao 
seu comportamento, mas, também trabalha a auto-estima deles para resistirem às pressões 
que os envolve. Contou ainda que, referido programa foi implantado no Brasil, em 1992, 
com o nome de PROERD, inicialmente, no Estado do Rio de Janeiro, sendo trazido, no ano 
seguinte, para o Estado de São Paulo. Explicou que o PROERD consiste em três 
curriculuns, sendo o primeiro para Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, 
o segundo, para as quartas séries e quintos anos do Ensino Fundamental, e o terceiro, para 
os pais e responsáveis. Acrescentou que é, portanto, um fator de proteção desenvolvido 
pela Polícia Militar, a fim de valorizar a vida e contribuir para o fortalecimento de uma cultura 
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de paz e construção de uma sociedade mais justa, saudável e feliz. Esclareceu que o 
PROERD é ministrado por policiais fardados, durante o semestre letivo e, ao final do curso, 
é realizada uma grande formatura, oportunidade em que os estudantes fazem o juramento 
de se manterem longe das drogas e da violência, recebendo diploma de aluno-PROERD. 
Ato contínuo, parabenizou e agradeceu o Cabo PM André Candelária, Instrutor do PROERD 
nesta cidade, pelos 948 formados neste ano, da Rede Municipal e Estadual de Ensino. 
Registrou também seus agradecimentos à Banda da Polícia Militar, ao Comandante do 17º 
Batalhão – Tenente Coronel PM Nemar Luiz da Costa Limeira, Capitão Amaral – 
Comandante Regional, através da 3ª Companhia, instalada no município vizinho de 
Guararema, Tenente PM Dirceu de Oliveira – Comandante do Destacamento local – 2º 
Pelotão, pelo seu esforço e trabalho,  Major PM João Henrique – Coordenador de 
Policiamento da Região do 17º Batalhão, e ainda dos Soldados PM Almeida e Anderson, 
também instrutores do PROERD. Prosseguiu agradecendo a presença do Deputado 
Estadual – Dr. Gondim naquela Solenidade de Formatura, ao apoio do Prefeito Municipal – 
Engº. Benedito Rafael e seu vice-Prefeito – Sr. Vanderlon e de todos os Nobres Pares que 
estiveram, em unanimidade, naquele evento. Em nome do Secretário Municipal de 
Educação – Professor José Luiz Padilha Aguillar, agradeceu todos integrantes da Secretaria 
Municipal de Educação, Diretores e Professores envolvidos no programa,  à Cerimonial do 
Evento – Sra. Elisabete Marli, funcionária deste Legislativo e, especialmente,  a todos os 
formandos e seus pais. Disse que o evento foi muito bonito e que considera muito bom 
saber que está sendo feito algo pelas crianças e adolescentes desta cidade e, finalizando, 
enfatizou, “que o mundo não está ameaçado pelas pessoas más, e sim,  por aquelas que 

permitem a maldade”. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA disse que, na semana 
passada, foi aprovada,  no Senado Federal, a MP – Medida Provisória sobre o 
parcelamento,  em quinze anos,  das dívidas das Santas Casas do País, que somam duas 
mil e cem unidades. Declarou esperar com essa aprovação, seja realizado um trabalho bem 
planejado para melhoria da área de saúde deste município. Ato contínuo, também 
parabenizou o trabalho desenvolvimento pelo Cabo PM André Candelária no PROERD, aos 
Professores da Rede Municipal de Ensino e o apoio dispensado pelo Poder Executivo, 
através do Prefeito Rafael e ainda o apoio desta Casa de Leis, pela participação e 
colaboração de todos Vereadores. Registrou ainda a participação da funcionária deste 
Legislativo, Sra. Elisabete Marli – Cerimonial do Evento que, a todo momento, citava frases 
chamando atenção dos pais para participarem efetivamente da vida dos filhos, não os 
deixando por conta, após a adolescência. Ressaltou que as crianças estão em fase de 
conhecimento e formação, portanto,  têm acesso à coisas boas e ruins, sendo necessário 
contribuir para que conheçam as coisas boas que favorecem a formação de bons cidadãos. 
Concluiu ressaltando a importância do trabalho do Cabo André Candelária e registrando 
agradecimentos ao Major PM João Henrique, morador desta cidade, e o trabalho em geral 
da Polícia Militar local, através do Tenente PM Dirceu de Oliveira – Comandante do 
Destacamento local, que esteve apoiando e dando suporte para que todo programa e o 
evento ocorresse, abrangendo a rede municipal e estadual de ensino. Ato contínuo, lembrou 
que,  na última quinta-feira, esteve em São Paulo com outras autoridades, na Audiência 
Pública sobre a Lei Específica e, se tudo o que foi ouvido na ocasião acontecer, 
demonstrará que o objetivo foi atingido. Declarou acreditar que se trata do resultado do 
trabalho desta Casa de Leis, seja através do envio de moção, da busca de alternativas em 
reuniões nas mais variadas Secretarias Estaduais, desde março deste ano,  e do apoio dos 
Deputados Estaduais desta região. Ressaltou que o Chefe dos Promotores Públicos – Dr. 
Felipe, que conhece os fatos envolvendo Salesópolis e região, usou da palavra naquele 
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evento, em favor deste município, destacando a necessidade de bom senso para a solução 
dos problemas. Falou ainda que, naquela oportunidade, também se manifestaram o 
Comandante da Polícia Ambiental e os Deputados Estaduais André do Prado, Marco Aurélio 
e Beto Trícoli, este último, integrante da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos 
Deputados. Concluiu ressaltando que ficou claro para todos que a culpa dos acontecimentos 
não é de nenhum político, mas, da legislação arcaica aplicada, que existe desde a época da 
ditadura. Ressaltou que, agora, a verdade aparece e vem desmascarar todos aqueles que 
se utilizaram disso nos períodos eleitorais para prejudicar o adversário. Enfatizou que, se 
tudo ocorrer conforme exposto naquela audiência, poderão dizer que, no mais tardar, em 
agosto do próximo ano, a Lei Específica será aprovada, contudo, a luta e cobrança para que 
se efetive isso, realmente, deve prosseguir. Por fim, disse que o Alto Tietê esteve bem 
representado naquela audiência pública pelas Câmaras Municipais de Suzano, Biritiba 
Mirim, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Poá, 
Paraibuna, assim como contou com a participação importante das comunidades afetadas 
desta e demais cidades. Disse ainda que vários municípios ganharão, mas, Salesópolis será 
a maior vencedora, porque vive engessada e agora,  sem ditadura, as portas foram abertas 
para que as coisas aconteçam dentro da realidade atual em benefício do povo. Por fim, 
agradeceu o Sr. Presidente e demais membros da Mesa Diretora deste Legislativo e os 
Nobres Pares, que se uniram nesta importante luta, em resposta à cobrança diária da 

população. A VERª. SANDRA REGINA DE ASSIS iniciou também parabenizando a 
Formatura do PROERD e, em nome do Cabo PM André Candelária, lutador e guerreiro, 
saudou toda Corporação da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Lembrou que deve-se 
considerar que a semente colocada na cabecinha das novecentos e quarenta e oito crianças 
formadas no PROERD, abrange quatro ou cinco mil pessoas que levaram a mensagem 
contra a droga e à violência. Em seguida, disse que, no objetivo de completar a 
manifestação  do orador que a antecedeu, acerca da Audiência Pública sobre a Lei 
Específica, exporia um vídeo cujo conteúdo representa o anseio e reflete as palavras de 
todos os Vereadores desta Casa de Leis, do Prefeito Rafael e seu vice-Prefeito Vanderlon. 
Acrescentou ainda que o Presidente da Associação Paulista do Ministério Público (APMP) 
do Estado de São Paulo – Dr. Felipe Locke Cavalcanti,  cuja manifestação foi gravada na 
citada audiência, foi muito feliz nas suas palavras que reiterou, foram corroboradas por 
todos os membros deste Legislativo. Antes de expor o vídeo, registrou que dispobilizará o 
material no facebook e, se possível, espera seja também disponibilizado seu conteúdo no 

site da Câmara Municipal (vídeo anexo a ata). Ao final do vídeo apresentado, o SR. 

PRESIDENTE reiterou que a maioria dos Vereadores desta Casa de Leis estiveram 
presentes na referida Audiência Pública e, em seguida, concedeu a palavra aos demais Edis 

inscritos. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS iniciou registrando sua reclamação acerca da falta 
de remédio para colesterol, no Posto de Saúde, lamentando a situação e enfatizando a 
necessidade de tomar providências, porque muitas pessoas têm procurado a Câmara 
Municipal visando ajuda financeira para aquisição de medicamentos. Ressaltou que é um 
direito do cidadão e a Secretária Municipal de Saúde deveria se virar e comprar, 
especialmente, os remédios de uso contínuo, portanto, registrava sua indignação com a 
situação. Prosseguindo, também parabenizou a Cerimônia de Formatura do PROERD, onde 
este presente e viu a grande participação de crianças e pais, parabenizando o Cabo PM 
André pelo trabalho realizado contra as drogas neste município. Salientou que esteve no 
evento, contudo, foi o único Vereador que não recebeu o Certificado Amigo da Polícia, 
contudo, deixou registrado que também o é e a Polícia Militar pode contar com ele. 
Aproveitando o ensejo, solicitou aos Policiais Militares que façam ronda na “Avenida Nova”, 
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onde, neste horário em que ocorre a sessão (por volta de vinte horas), encontra-se inúmeras 
crianças fazendo uso de drogas, sem que ninguém tome providências, ao contrário, deixam-
as à vontade. Enfatizou a necessidade do Conselho Tutelar também tomar medidas para 
evitar o que vem acontecendo e, em seguida, relatou que, há alguns dias, esteve nos 
arredores do antigo prédio da Rodoviária Municipal, junto dos Vereadores Marcelo e Paulo 
Arouca, quando presenciaram um moleque escondendo droga naquele espaço público. 
Disse que ainda é tempo de recuperá-los e colocá-los no bom caminho, e que, muito 
embora seja realizado o PROERD nas escolas, há muitas crianças abandonadas nas ruas 
desta cidade. Reportando-se ao parcelamento das dívidas das Santas Casas, em quinze 
anos, o orador questionou como ficam os responsáveis pela Santa Casa local que a 
afundaram financeiramente. Questionou se, com o parcelamento da dívida,  os péssimos 
administradores ficarão impunes, enquanto o povo, quieto, pagará a dívida, declarando-se 
revoltado e enfatizando a necessidade de se fazer justiça. Lembrou que já usou a tribuna 
desta Casa de Leis e criticou o cardápio servido na Santa Casa local e agora, ninguém fala 
nada e ainda a dívida será parcelada, apesar daqueles que a afundaram. Também lembrou 
do Dr. Nogueira, ex-Provedor da Santa Casa local que, na sua gestão, encontrando-a falida, 
assumiu à título de aluguel, através de um contrato com duração de três anos e a entregou 
sem qualquer dívida, portanto, um médico administrador. Questionou agora como os 
administradores afundaram a Santa Casa deixando uma dívida impagável, porque serão 
quinze anos para pagar e tudo ficará sem punição, fato que o revolta. Por fim, disse saber 
que a Secretária Municipal de Saúde reconheceu em reunião a existência de médico que 
não cumpre o horário de trabalho, mas, nada fará porque senão perderá os médicos. 
Lamentou tal decisão, enfatizando, contudo,  que é contrário ao não cumprimento das horas 
pelas quais recebe, motivo pelo qual apresentará proposição, na próxima sessão,  sugerindo 
a implantação de Cartão de Ponto Digital, em substituição ao Livro de Ponto, obrigando 
todos os funcionários públicos municipais a cumprirem sua carga horária. Relatou que, há 
alguns dias, foi veiculado na televisão, o caso de médicos que apenas assinam o ponto e 
vão embora do local de trabalho, o que somente é descoberto porque a mídia investiga e, 
sendo filmados, muitos deles foram demitidos. Lamentou que, nesta cidade, esteja 
acontecendo a mesma coisa e todo mundo está deixando, portanto, os médicos fazem de 
conta que trabalham, mas, recebem seus salários, neste caso, não fazem de conta, 
portanto, não concorda que isso ocorra de forma alguma. Disse que não importa que o 
salário seja baixo, pois, somente assume-se um cargo após aceitar as condições, salário e 
horário, portanto, se os Professores são obrigados a cumprirem horário, médicos também 
devem cumpri-lo. Registrou que,  há um médico no Posto de Saúde,  que trabalha todas as 
terças-feiras e, em meia hora, atende mais de dez pessoas, mais rápido do que uma 
benzedeira. Por fim, enfatizou que o médico deve examinar direito o paciente, portanto, não 
concordará com esta situação e, dirigindo-se ao Sr. Presidente, solicitou-lhe cobrar a 
Secretária Municipal de Saúde e Prefeito Municipal acerca da falta de medicamentos no 

Posto de Saúde local. O SR. PRESIDENTE esclareceu ao orador que, em reunião realizada 
nesta Casa de Leis, a Secretária Municipal de Saúde informou que, alguns medicamentos 
estavam faltando porque a empresa que venceu o processo licitatório não realiza a entrega 
e, embora seja advertida, passa toda relação de produtos para o segundo colocado e isto 
demanda tempo, contudo,  ela se comprometeu a resolver os problemas. Com relação à 
dívida da Santa Casa local, informou-o que já oficiou ao Sr. Prefeito Municipal, para que 
informe o valor real da dívida, porque fala-se em quatro e cinco milhões, mas, este 
Legislativo não tem nenhuma informação oficial. Concluiu dizendo que, no dia seguinte, 
cobrará o Sr. Rodrigo – Interventor da Santa Casa, para que se apresse no fornecimento da 
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informação para repassá-la aos Nobres Pares. Novamente, o VER. SÉRGIO DOS 

SANTOS disse que já foram feitas reuniões com a Secretária Municipal de Saúde sobre a 
falta de remédio, mas, não quer saber mais de “blá-blá-blá”, porque o povo continua 
cobrando os Vereadores nas ruas e pedindo ajuda para comprar remédio. Enfatizou que há 
lei municipal dispondo sobre a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos, portanto, 
há três farmácias na cidade onde eles podem ser adquiridos, e o Poder Executivo tem que 

dar um jeito e comprá-los. O SR. PRESIDENTE disse que concorda com o Nobre Par, mas, 
está cobrando providências, reiterando que, no dia seguinte, cobraria novamente a 
Secretária Municipal de Saúde e o Interventor da Santa Casa, sobre a dívida. Não havendo 

mais oradores inscritos e 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 07 de Outubro de 2013. 
 

PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  :    
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
14 de Outubro de 2013.   
            
 


