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              ATA DA 11ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SALESÓPOLIS, realizada em 28 de Abril de 2014 - 2º Período da 16ª Legislatura. Aos vinte 

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

Legislativo, realizou-se a Décima Primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 

Salesópolis sob a presidência do Vereador Francisco Marcelo de Moraes Corrêa e 

secretariada pelos Edis Edney Campos dos Santos – 1º Secretário e Paulo Arouca Sobreira 

– 2º Secretário.  Às dezenove horas,  horário regimental, o Sr. 2º Secretário procedeu a 

verificação da presença,  constatando-se a presença unânime dos membros desta Casa.  

Havendo número legal,  o Sr. Presidente declarou aberta a sessão e solicitou ao Sr. 1º 

Secretário que procedesse a leitura da ata da última sessão. Neste momento, o Ver. 

Cristian Luiz Candelária requereu a dispensa da sua leitura, requerimento este que foi 

submetido ao plenário, foi aprovado por unanimidade, ou seja, onze votos.  Aprovada a 

dispensa da leitura, foi então a ata submetida à discussão e votação, sendo a mesma 

aprovada por unanimidade, sem preceder manifestação. Prosseguindo, o Sr. Presidente 

solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura das matérias do EXPEDIENTE que 

constou do seguinte, com seus respectivos despachos: REQUERIMENTOS,  solicitando ao 

Sr. Prefeito Municipal Nºs:  033 – Informar quais ruas receberão os investimentos relativos à 

pavimentação e recapeamento, objeto de convênios firmados pela Municipalidade, bem 

como enviar o cronograma definitivo das referidas obras, do Ver. Edney Campos dos 

Santos; 034 – Informar as providências a serem tomadas com relação aos imóveis urbanos 

que se encontram abandonados por seus proprietários, sem qualquer uso útil, citando como 

exemplo os antigos Postos Shell e Texaco e ainda outro Posto de Combustível no Distrito 

dos Remédios, do Ver. Francisco Marcelo de Morais Corrêa; 035 – Enviar uma relação 

constando os nomes de todos os funcionários comissionados contratados na atual gestão – 

2013 e 2014, constando, respectivamente, data de admissão, cargo e salário, do Ver. 

Sérgio dos Santos; e 036/14 – Reiterando os questionamentos apresentados nos 

Requerimentos Nº 016 e 017/14, do Ver. Benedito Lélis Renó – desps: Aprovados, 

Encaminhe-se; INDICAÇÃO Nº 070/14 - Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, adotar as 

medidas que se fizerem necessárias, objetivando isentar do pagamento de taxas municipais 

para parcelamento de dívida, todos aqueles que comprovarem renda familiar igual ou 

inferior a dois Salários Mínimos, do Ver. Sérgio dos Santos – desps: Encaminhe-se, lidas no 

Expediente;   OFICIO Nº 005/14 da Secretária Municipal de Finanças e Contabilidade, 

agendando Audiência Pública para o próximo dia vinte e nove de abril, a partir das quatorze 

horas, nesta Casa de Leis, quando será discutida a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o 

exercício de 2015 e apresentação do cumprimento das metas fiscais do Terceiro 

Quadrimestre de 2013 – desp.: Arquive-se, Plenário ciente; BALANCETE DA RECEITA E 

DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, referente ao mês de Março/2014 

– desp.: À Comissão de Finanças e Orçamento; OFÍCIOS da Caixa Econômica Federal Nºs 

077 e 104, comunicando a liberação, respectivamente, de R$ 295.300,00 para 

pavimentação e drenagem no entorno da Avenida Victor Wuo, sendo R$ 4.700,00 à título de 

contrapartida, e de R$245.850,00 para pavimentação e recapeamento em diversas ruas do 

município, sendo R$ 4.150,00 à título de contrapartida; COMUNICADOS sobre a liberação 

de recurso financeiro: do Governador do Estado: Telegrama comunicando que aprovou 

convênio no valor de R$ 220.000,00 para aquisição de caminhão basculante; do Ministério 

da Educação: Para Alimentação Escolar, nos valores de: R$ 3.350,00 para Pré-Escola, de 

R$ 15.846,00 para Ensino Fundamental, de R$ 5.142,00 para Ensino Médio, de R$ 

1.900,00 para Creche, de R$ 250,00 para Atendimento Educacional Especializado e de R$ 
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522,00 para Ensino Jovem Adulto, e de R$ 4.471,94 e R$ 14.844,56 referente a 1ª Parcela 

do PNATE – todos competência 04/2014;  do Ministério da Saúde: no valor de R$ 21.500,00 

para Pagamento de Serviços de Atendimento Móvel às Urgências – SAMU 192 (RAU-

SAMU) – competência 03/2014 – desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, o 

Sr. Presidente concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos.  O VER. BENEDITO LÉLIS 

RENÓ justificou oralmente seu Requerimento Nº 36, cobrando respostas acerca da 

prestação de contas do Carnaval e da Feira de “Quinta de Mês”, enfatizando que, do 

contrário, encaminhará o caso ao Ministério Público. Reportando-se aos Ofícios 

encaminhados pela Caixa Econômica Federal, lembrou que isso demonstra a ajuda do 

Governo Federal para este município. Declarou não acreditar nas promessas deste período 

eleitoral, como da Comarca, novo Cemitério e Lei Específica e, por fim, reportando-se aos 

Comunicados do Ministério da Educação, disse que conversou com a nutricionista deste 

município sobre o Cardápio atual e ela ficou de lhe enviar o cardápio verdadeiro. O orador 

acrescentou que as crianças não estão mais aguentando comer macarrão e, embora tenha 

conhecimento de que foi cancelado um processo licitatório e outro iniciado, entende que há 

muito recurso para merenda escolar, portanto,  deve ser fiscalizado seriamente e finalizou 

dizendo que quer saber o que fazem com tal recurso de,  aproximadamente, oitenta mil 

reais. O SR. PRESIDENTE advertiu o orador para se ater somente às matérias do 

Expediente e, não havendo mais oradores inscritos, passou para a ORDEM DO DIA e 

conforme pauta publicada, solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura do 

Despacho desta Presidência, acerca do requerimento formulado pelo Procurador do Sr. 

Antonio Adilson de Moraes, que segue transcrito: “GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

Salesópolis, em 28 de Abril de 2014. Ref. :  REQUERIMENTO DO SR. ANTONIO ADILSON 

DE MORAES, DATADO E PROTOCOLADO EM 28/04/2014, ÀS 16:02 HORAS, 

ASSINADO POR SEU PROCURADOR / ADVOGADO ANTONIO JOSÉ FERREIRA 

JÚNIOR - Requer o Sr. Antonio Adilson de Moraes,  por seu bastante procurador/advogado, 

através da petição denominada “Dos Princípios Constitucionais: Ampla Defesa e do 

Contraditório e do Processo Legal”, protocolado na Secretaria desta Edilidade, nesta data, 

às 16:02 horas:-  disponibilização de tempo indeterminado e suficiente para sustentação oral 

de defesa, a ser utilizado pelo requerente e seu procurador e, nos mesmos termos, para 

oitiva da testemunha Elis Fujita, na Sessão Ordinária desta data, em que serão julgadas as 

Contas Municipais de 2010, bem como, cópia dos áudios das reuniões da CFO e ainda a 

utilização desses recursos audiovisuais para a oitiva da testemunha Fernando Miranda, tudo 

para utilização nesta mesma Sessão.  Por fim, requer, em caso de indeferimento deste, por 

inexistir tempo hábil, a redesignação desta Sessão de Julgamento, para outra data, para 

que possa contemplar tais pedidos.  ASSIM DECIDE ESTA PRESIDÊNCIA:  INDEFIRO o 

requerimento supra, protocolado na data de hoje (28/04/2014 – 16:02 horas) pelo 

advogado/procurador do Sr. Antonio Adilson de Moraes, relativo à Sessão Ordinária de 

Julgamento das Contas Municiais do exercício de 2010 (Processo TCESP 2919/026/10) 

pelas seguintes razões: 1) Não existe em nenhum ponto do ordenamento jurídico vigente, 

seja no âmbito administrativo ou judicial, prazo “indeterminado e suficiente para sustentação 

oral de defesa” (sic) como pleiteado. 2)No tocante à oitiva da testemunha Elis Fujita, desde a 

primeira manifestação foi-lhe concedida a possibilidade de exercício da ampla defesa, sendo 

certo, que a mesma a utilizou amplamente, apresentando sua defesa por escrita nos autos, 

não se justificando o requerimento, pois a mesma, no horário desta Sessão, encontra-se 

desimpedida para comparecimento, prescindindo de qualquer “convocação ou convite” para 
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tanto. 3) No tocante à cópia de áudio e utilização dos recursos audiovisuais da oitiva do Sr. 

Fernando Miranda, ocorrida na última reunião da CFO, para utilização nesta sessão, o 

requerente deixou transcorrer prazo hábil para tal procedimento, só o fazendo a menos de 

uma hora do final do expediente da Secretaria, impossibilitando, portanto,  a sua utilização 

durante a sessão, sendo impossível organizar tudo isso em tempo tão exíguo. 4) 

Finalmente, indefiro também a redesignação desta Sessão de Julgamento para outra data, 

visto que, nosso Regimento Interno prevê prazo para julgamento das contas, que já se 

encontra exaurido, não podendo acolher qualquer dilação; ressaltando que, inclusive,  já se 

encontram, nesta Casa, o Processo TC referente às contas municipais de 2011, que 

encontra-se com prazo de tramitação suspenso, aguardando o julgamento a ser realizado 

na presente data. 5) Proceda-se a leitura deste despacho, no início da ORDEM DO DIA da 

Sessão Ordinária deste Legislativo, nesta data, para conhecimento do Douto Plenário, bem 

como do requerente ou seu procurador, da decisão desta Presidência  indeferindo 

totalmente os requerimentos formulados pelo Sr. Antonio Adilson de Moraes, por seu 

procurador. 6) Junte-se este despacho aos autos. Ver. FRANCISCO MARCELO DE 

MORAIS CORRÊA – Presidente”. Em seguida, também solicitou ao Sr. 1º Secretário que 

procedesse a leitura do PARECER e respectivo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

001/14 (Dispõe sobre a rejeição das Contas e Balanço Geral da Prefeitura Municipal de 

Salesópolis, relativos ao exercício de 2010), de autoria da Comissão de Finanças e 

Orçamento. Terminada a leitura, o SR. PRESIDENTE colocou a referida matéria em única 

discussão, porém, antes, de franquear a palavra aos Nobres Vereadores, esclareceu que, 

de acordo com o Artigo 213, Parágrafo 4º do Regimento Interno desta Casa de Leis, na 

sessão em que se discutem as contas municipais, a ordem do dia deve ser 

preferencialmente reservada para esse fim e, conforme Artigo 184, cada Vereador terá o 

prazo de quinze minutos para discussão. Acrescentou que, atendendo ao princípio da 

ampla defesa e usando das suas faculdades legais, antes de abrir a discussão aos Nobres 

Vereadores,  facultaria ao Sr. Antonio Adilson de Moraes, Gestor responsável pelas contas 

de 2010, o uso da tribuna,  para que o mesmo ou seu Procurador manifestasse, pelo tempo 

de trinta minutos improrrogáveis. Concluiu esclarecendo ainda que, após o pronunciamento 

dos Vereadores,  o Gestor ou seu Procurador, contaria com mais quinze minutos 

improrrogáveis para esclarecimentos de eventuais dúvidas, contudo, nenhum orador, seja 

Vereador, Gestor ou Procurador, poderia ser aparteado nesta fase de discussão. Feitos os 

devidos esclarecimentos, o SR. PRESIDENTE abriu a discussão da matéria, concedendo a 

palavra ao Sr. Antonio Adilson de Moraes ou seu Procurador, reiterando que teria trinta 

minutos improrrogáveis para sua manifestação. O SR. ANTONIO ADILSON DE MORAES – 

Gestor das Contas 2010 procedeu a leitura da sua defesa, tecendo alguns comentários 

intercalados a leitura e, ao final, frisou que gostaria que a Sra. Elis Fujita – Secretária 

Municipal de Finanças da Gestão 2010, pudesse usar a tribuna desta Casa de Leis para 

reafirmar a todos os Vereadores, conforme documento que ela mesma já assinou, 

assumindo tratar-de erro cometido por ela, portanto, não houve déficit, mas, erro ao não 

cancelar os empenhos de 2010, os quais passaram para o exercício de 2011. Terminada a 

manifestação do Sr. Antonio Adilson de Moraes, o SR. PRESIDENTE colocou em única 

discussão o PARECER da Comissão de Finanças e Orçamento e seu respectivo PROJETO 

DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/14, reiterando que cada Vereador teria quinze minutos 

para discussão. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS disse que o próprio ex-Prefeito Adilson já 

iniciou sua manifestação dizendo que suas contas seriam rejeitadas, mas, lembrou-o de que 
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ele (o orador) tem seis mandatos e sempre votou com consciência e, mesmo não sendo 

contador ou formado em finanças, sabe o que faz. Disse que esteve sempre ao lado das 

reuniões realizadas pela Comissão de Finanças e Orçamento e parabenizou todos os 

membros da referida comissão, assim como o Assessor Jurídico – Dr. Alberto Prado 

Sanches e, Assessor Contábil – Sr. Jaime Costa, pelo trabalho que desenvolveram. 

Declarou entender que o Gestor das Contas 2010 teve seu direito de defesa, trazendo suas 

testemunhas: Sr. Fernando Miranda e Elis Fujita. Reiterou o que sempre diz na tribuna 

desta Casa de Leis, que o Prefeito Municipal tem que ser bem assessorado, mas, constatou 

que o Sr. Antonio Adilson foi mal assessorado, assim,  os Vereadores não têm culpa da 

atual situação, pois, caberá ao Tribunal Eleitoral decidir sobre sua elegibilidade ou 

inelegibilidade quando do julgamento. Enfatizou que os Vereadores não julgam o Gestor, 

apenas, as suas contas, confiando na assessoria desta Casa de Leis. Finalizando declarou 

que seu voto não é político, mas, consciencial, pois, analisou para tomar a decisão de 

apoiar a Comissão de Finanças e Orçamento.  O VER. BENEDITO LÉLIS RENÓ lembrou 

que é a segunda vez, neste mandato, que entra uma matéria como esta para ser deliberada 

na Câmara Municipal, portanto, usará de coerência e terá sua opinião, declarando já ter 

visto votação política enquanto defendia uma votação parcial e racional. Esclareceu que, 

quando o Tribunal de Contas do Estado exara seu parecer, o Poder Executivo dispõe de 

tempo para se defender, portanto, no caso da matéria em pauta,  do exercício de 2010, 

passado todo esse tempo até 2014, acredita, tenha sido tempo suficiente para que fosse 

apresentada a defesa do Gestor responsável. Assim, depois de todo esse tempo, quando 

um projeto vem para ser deliberado pela Câmara Municipal, é justamente pelo voto político, 

conforme já disse o Gestor na sua manifestação. Falou que os Vereadores têm experiência 

e, embora ele (orador) não tenha participado do Governo anterior, é contrário à traição e 

concorda com frase: “O difícil não é ser Prefeito, mas, ex-Prefeito”. Alertou que, estando no 

mandato, o Prefeito tem todo recurso para defesa, mas, estando fora dele, a sobrevivência 

é muito difícil. Declarou que votará com coerência, porque entende que, se um cidadão 

comum errar sem querer, terá que cumprir a lei, portanto, se um Prefeito não cumprir a lei, 

não importando o tamanho da gravidade, simplesmente não a cumpriu, mas, os Vereadores 

devem analisar com coerência e racionalidade. Dirigindo-se aos Nobres Pares, 

especialmente os que têm pretensão junto ao Poder Executivo, alertou-os da importância 

em considerar que na política existe o interesse do momento e, passado este momento, 

ninguém tem palavra, ninguém cumpre, apenas esquece os grandes favores, ainda que 

alguém o tenha ajudado a atingir o degrau que alcançou, pois, todos precisam de uma mão 

para subir. Por fim, disse que somente os que foram derrotados na política entendem o 

quanto é difícil ficar fora dela diante da perseguição, mas, concluiu enfatizando que ser 

político é se apaixonar e, se hoje não tem um Executivo apaixonado, é porque falta amor no 

que faz. O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA, na condição e Presidente da Comissão de 

Finanças e Orçamentos, disse que o trabalho elaborado pela comissão não tem caráter 

político e foi totalmente amparado pelos Departamentos Jurídico e Financeiro desta Casa 

de Leis que, assim como o Sr. Antonio Adilson de Moraes buscou junto ao seu Procurador, 

eles também o fizeram buscando as modalidades de defesa disponíveis. Lembrou que a 

Comissão de Finanças e Orçamento teve tempo para ouvir todos que foram relacionados 

pelo Gestor de 2010, assim como para conhecer o processo na íntegra e discutir sua 

legalidade, verdade e fundamentação. Disse que o Sr. Antonio Adilson também teve prazo 

disponível para se defender junto ao Tribunal de Contas do Estado, contudo, bem maior que 
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os sessenta dias disponíveis à Comissão de Finanças e Orçamento. Sendo assim, se o 

Tribunal de Contas do Estado,  que tem o entendimento jurídico e técnico, não vacilou em 

indeferir as contas de 2010, em momento algum os membros da comissão discutiriam a 

inverdade dos documentos, mas, após conhecimento do processo tiveram os Assessores 

expondo-lhes as irregularidades. Com relação às testemunhas, o orador lembrou que a Sra. 

Elis Fujita (Secretária Municipal de Finanças da Gestão 2010) poderia estar nesta sessão, 

inclusive utilizando a tribuna desta Casa de Leis. Com relação aos erros insanáveis, disse 

que considera insanável empenhar recurso não disponível, deixando ordenamento para 

outro ano e gerando prejuízo, pois, entende que apenas se empenha quando há dinheiro, 

assim, não pode haver empenho fictício. Disse ainda que, independente dos erros 

apontados, o Gestor juntamente com sua Secretária de Finanças, esta que assumiu ter 

errado diante da Comissão de Finanças, responde pelo fato, mas, poderiam tê-lo 

consertado no mês seguinte ao erro, contudo, deixaram passar doze meses sem fazer o 

conserto, sendo a sequência dos erros julgadas pelo Tribunal de Contas, cabendo aos 

Vereadores julgar os dados apresentados. Por fim, disse que votará de acordo com o 

parecer da sua comissão, ciente de que está agindo corretamente. Ninguém mais se 

manifestando, o SR. PRESIDENTE lembrou que, como registrado anteriormente, o Sr. 

Antonio Adilson de Moraes teria mais quinze minutos improrrogáveis para usar a tribuna, a 

fim de fazer esclarecimento de eventuais dúvidas. O SR. ANTONIO ADILSON DE MORAES 

– Gestor das Contas 2010 disse que o erro é apenas de técnica contábil e que não causou 

prejuízo por tratar-se de déficit fictício. Esclareceu que, quando o município celebrou vários 

convênios com os Governos Federal ou do Estado, ficando de receber o recurso que não foi 

liberado, a Área de Finanças deveria ter cancelado o empenho no final daquele exercício, 

evitando passar o déficit para o exercício seguinte, quando então deveria reabrir novo 

empenho e, sendo o recurso liberado de fato, a problemática teria se resolvido. Enfatizou 

que, posteriormente,  o município recebeu o recurso empenhado e zerou a questão, mas, 

ainda assim, passou o déficit de um exercício para outro, muito embora não houve prejuízo 

fatídico, apenas ficticiamente, ressaltando que qualquer pessoa ou Contador de 

Contabilidade Pública sabe que o orçamento é fictício. Com relação ao mal 

assessoramento, lembrou que as mesmas pessoas que o assessoraram na gestão 2010, 

atuam na atual gestão, pois são funcionários da Prefeitura Municipal. Registrou que a Sra. 

Elis Fujita admitiu, na reunião da Comissão de Finanças e Orçamento, que não conhecia 

finanças públicas e que aprendeu naquela gestão. Declarou acreditar que agora ela esteja 

melhor habilitada e tenha aprendido com seus erros, contudo, enfatizou que os erros foram 

corrigidos e se o foram, significa que são sanáveis. Registrou que pleiteou ampla defesa 

porque pretendia demonstrar claramente ao plenário, entendendo que os Vereadores são 

os julgadores, que não houve prejuízo para o município, apenas a passagem de um déficit 

orçamentário que não foi real. Reconheceu que, infelizmente, teve todo o tempo para 

convencer o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e o convenceu de vários 

apontamentos, tanto que foram retirados por aquela Corte, contudo, neste item em questão,  

não houve alteração porque os funcionários não conseguiram localizar os empenhos 

cancelados, o que apenas conseguiu recentemente.  Declarou não concordar que este 

julgamento não é político, lembrando que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

rejeitou as contas do ex-Prefeito (e atual Prefeito – Engº. Benedito Rafael da Silva) e a 

Câmara as aprovou, reconhecendo que aquela Corte estava errada, portanto, questionou 

então se, neste caso, tratou-se de julgamento técnico por parte desta Casa de Leis. 
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Solicitou aos Vereadores que não decidam usando “dois pesos e duas medidas”, mas, com 

sensatez, reconhecendo que se valeu para aquele Prefeito porque não pode valer neste 

momento. Finalizando,  questionou o que se usa para medir isso. Antes de submeter a 

matéria à votação, o SR. PRESIDENTE solicitou ao Sr. Antonio Adilson de Moraes, uma 

cópia de sua defesa, lida em sua manifestação, para juntar ao processo. Em seguida, 

submeteu à votação, pelo processo nominal, o PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

001/14 (Dispõe sobre a rejeição das Contas e Balanço Geral da Prefeitura Municipal de 

Salesópolis, relativos ao exercício de 2010), de autoria da Comissão de Finanças e 

Orçamento,  o qual foi aprovado por unanimidade, ou seja, onze votos. 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. BENEDITO LÉLIS RENÓ, reportando-se à Campanha de Vacinação contra a Gripe, 

disse que falta divulgação e variedade de postos de vacinação, pois notou que havia 

apenas um posto escondido atrás da Barraca de Pastel (em frente ao Posto do Correio), e 

lembrou que é necessário atingir a meta. Declarou acreditar que sejam estes os motivos da 

sobra das vacinas, e questionou o que a Secretária Municipal de Saúde vem fazendo diante 

do pequeno número de pessoas tomando esta vacina, e enfatizou a necessidade dos 

funcionários trabalharem. Declarou-se contente por tomar conhecimento de que a Diretora 

Municipal de Turismo, companheira do seu partido (PT), pediu demissão do cargo, 

acrescentando que gostaria mesmo de questionar o que ela fez para o turismo desta 

cidade. Falou que deveria ter lei obrigando quem não trabalha a devolver o salário 

recebido, pois, é despesa para o município. Por outro lado, lamentou a saída da Sra. 

Solange Wuo – atual Secretária Municipal de Meio Ambiente, pessoa importante e lutadora 

nas questões da Lei Específica que, segundo informações, foi enviada à Assembleia 

Legislativa, mas ainda demorará quatro anos para ser aprovada. Falou que, quando da 

visita do Governador do Estado neste município, colocará faixas questionando-o acerca da 

sua omissão relativa aos prejuízos decorrentes da compensação financeira, não recebida 

pelos municípios inseridos em áreas de mananciais. Também o questionará sobre as multas 

ambientais às construções residenciais, fazendo assim um movimento social,  cobrando-lhe 

para evitar que, novamente, venha prometer benefícios que não são liberados, como os 

dois milhões e meio de reais prometidos para a Santa Casa local que não foram liberados, 

além de cobrar para que a Sabesp pague pela água que utiliza neste município. Alertou a 

todos para se resguardarem das mentiras próprias dos períodos de campanha eleitoral, 

como as ocorridas no governo anterior. Declarou acreditar que, agora (diante da estiagem), 

os governantes valorizarão os municípios que armazenam água, contudo, espera que diante 

da falta dela não surjam propostas de novas barragens. Atribuiu ao Governo do Estado de 

São Paulo os atuais problemas com a falta de água, pois, no período de chuva, soltaram a 

água contando com novas chuvas que não vieram, deixando os reservatórios secos. 

Também cobrará do Governador, através de manifestação pacífica, cartaz e faixas,  a 

transferência de médicos que atuavam nesta cidade, a falta de segurança pública entre 

outras, para que entenda o quanto o povo salesopolense vem sofrendo nos últimos anos. 

Por fim, informou que, na próxima quarta-feira, dia trinta de abril, estará em Limeira, onde 

será entregue uma máquina patrol e um caminhão para este município, pelo Ministério da 

Reforma Agrária. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS disse que esteve conversando com o Sr. 

Prefeito Municipal, quando foi informado que várias ruas dos Bairros Totozinho Cardoso e 

Carmonas passarão por reforma e que as obras do Aterrado serão iniciadas. Falou que 
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também, naquela oportunidade, cobrou-lhe acerca da reabertura do Mercadão, quando ele 

respondeu que dependia de uma reunião prestes a acontecer para tomar tal decisão e que, 

tão logo a tivesse, o informaria.  Disse que, se estas obras realmente se realizarem, apoiará 

a candidatura do atual Governador do Estado, contudo, concorda com o orador que o 

antecedeu, quanto à necessidade de tomar cuidado com promessas nesse período eleitoral. 

Citou seu exemplo, que tirou foto com o ex-Ministro Padilha, candidato do PT – Partido dos 

Trabalhadores, em visita a este município, mas, depois viu na mídia o envolvimento dele 

com tanta maracutaia, demonstrando que não dá para esperar nada dele. Registrou ter 

tomado conhecimento de maracutaia daquele candidato ao  Governo do Estado de São 

Paulo, com o Vice-Presidente da Câmara Federal e com um bicheiro, portanto, questionou 

quem será o candidato que o PT apresentará agora para substitui-lo. Por fim, disse que não 

tem procuração para defender ninguém, senão se for apresentado candidato do PMDB que 

é seu partido, mas, não pode tirar o mérito do atual Governador do Estado – Sr. Geraldo 

Alckmin, haja vista que este município nunca recebeu tanto recurso como agora, contudo, 

os Vereadores devem fiscalizar toda verba liberada. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE 

OLIVEIRA registrou que, nas duas últimas semanas, esteve fazendo um trabalho na região 

e na Assembleia Legislativa, expondo os problemas deste município e buscando solução. 

Enfatizou que, independente de quem ocupe a cadeira principal do Executivo Municipal, 

diante do orçamento e das burocracias impostas pelos Governos do Estado e Federal, é 

quase inviável ter ânimo para antever melhorias. Quanto à recepção de candidatos para as 

próximas eleições, o orador lembrou que está no próprio Hino à Salesópolis que este povo 

deve ser hospitaleiro, portanto, independente de sigla partidária, devem receber bem os 

visitantes. Informou que está prevista a visita do Governador do Estado a esta cidade, 

motivo pelo qual ele e outros Nobres Pares o visitaram com o objetivo de que, vindo a 

Salesópolis, não o faça apenas com objetivo de visitar, mas,  honrar os votos que já o 

elegeram ao cargo. Espera seja dado um fim à indefinição do Aterrado, cujo documento 

pertinente foi entregue em mãos ao Governador, durante visita ao município vizinho de 

Suzano e, oportunidade em que ele, do palanque, cobrou do DAEE, via telefone, sua 

solução, lembrando que já havia feito este mesmo pedido há um ano. O orador disse que 

isto demonstra as dificuldades do que é pedido e não cumprido, até mesmo pelo 

Governador do Estado. Retomando sobre a obra do Aterrado, acrescentou que foram 

levados os documentos faltantes aos órgãos pertinentes para que, quando o Governador 

vier a Salesópolis,  possa anunciar a sua solução e o custeio para a Área de Saúde, bem 

como as obras das ruas dos bairros já mencionados. Declarou acreditar que nenhum dos 

Deputados levaria Vereadores a uma Secretaria ou órgão estadual para enganá-los, mas, 

com o objetivo de cobrar resultado, haja vista que também sua eleição está em jogo e 

precisa demonstrar suas conquistas. Disse que cada Vereador, além de fiscalizar o Poder 

Executivo Municipal, deve empenhar-se junto aos Governos Estadual e Federal para trazer 

benefícios à população local. Ainda sobre a visita do Governador, o orador registrou a 

necessidade de discutir a situação da Estrada Salesópolis-Santa Branca. Com relação à Lei 

Específica, esclareceu que o assunto voltou à tona porque o Poder Legislativo e Executivo 

estão lutando para agilizar o trâmite, no qual já conseguiram avançar, mas, é importante 

que todos continuem cobrando, pois, se ficarem esperando, nada conseguirão. Enfatizou a 

necessidade de incluir na Lei Específica, a anistia das multas já aplicadas às famílias deste 

município, o que acredita seja difícil, portanto, requer luta para conquistá-la. Ressaltou que 

é importante reconhecer que as dificuldades que existem há tempos e ainda subsistirão, 
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pois, nenhum Prefeito consegue passar pelo Tribunal de Contas com suas contas zeradas 

devido à burocracia. Declarou-se contente por saber que a legislação permite que, mesmo 

após decisão plenária, ninguém fica inelegível, cabendo ao povo decidir a eleição através 

do voto. Prosseguindo, parabenizou o trabalho realizado pelo Diretor Municipal de Cultura – 

Anderson Nepomuceno,  trazendo pessoas de alto gabarito para contar histórias e contos 

às crianças que foram levadas à Biblioteca Municipal pelas próprias escolas. Por fim, 

elogiou também profissionais do quadro do Magistério desta cidade, que também atuaram 

neste projeto,  incentivando a leitura e a cultura. Concordou com o Nobre Par que já sugeriu 

resolver os problemas, partindo de pequenas obras, pois, não adiantam grandes obras se o 

pouco ainda não é realizado e, especialmente, se considerar que são nos pequenos 

atendimentos que se atende a comunidade. Retomando sobre a recepção aos candidatos, 

alertou que a política sempre surge como uma “caixinha de surpresas”, e pode ser que o 

candidato não apoiado por este município venha vencer a eleição, resultando em futuras 

portas fechadas. Por fim, dirigiu-se a todos que pensam em governar um município como 

Salesópolis, sugerindo-lhes buscar sintonia para o crescimento do orçamento municipal e 

verificar os erros já cometidos para não repeti-los, pois, são muitos destes que fazem sofrer 

toda população. A VERª. DEISE APARECIDA CORRÊA DUQUE relatou que, em visita ao 

Bairro Capela Nova, recebeu reclamação acerca da situação da estrada por parte de todos 

os moradores, os quais demostraram que referida estrada, além de ser utilizada por eles, é 

também usada por muitos sitiantes e turistas. Contudo, eles também lhe chamaram a 

atenção para a variedade de sítios à venda, comentando que todos se devem à falta de 

manutenção na estrada. Também relataram que a própria ambulância do SAMU não 

conseguiu chegar para atender um chamado, devido à falta de condições para trafegar 

naquela via. Diante da situação que presenciou, solicitou aos responsáeis pelas estradas 

municipais que também visitem o local que, desde a gestão anterior, não recebe obras de 

melhoria, tornando desumana a situação atual. Relatou que, ao investigar sobre as faltas 

seguidas de um paciente da Oficina Terapêutica, morador do Km Dois da Estrada da 

Petrobrás, tomou conhecimento de que ele está com medo de cães da raça pitbull soltos 

naqueles arredores. Solicitou ao Setor Municipal de Zoonose que verifique a situação e 

tome providências, porque naquela estrada há movimento de pedestres, ciclistas e 

motoqueiros, portanto, todos expostos ao risco de ataques. O VER. PAULO AROUCA 

SOBREIRA disse acreditar que, diante do anúncio de tantas verbas, será possível 

embelezar a cidade inteira, contudo, declarou-se preocupado e espera que, antes de 

realizar as obras asfálticas, haja um entendimento entre a Prefeitura Municipal, a empresa 

que realizará o serviço e a Sabesp, evitando que esta última venha quebrar o serviço feito 

para realizar suas manutenções, como sempre ocorre nesta cidade. Passando a 

presidência ao Vice-Presidente – Ver. Sérgio dos Santos, o VER. FRANCISCO MARCELO 

DE MORAIS CORRÊA iniciou comentando que, na última quarta-feira, esteve em São 

Paulo, juntamente com o Prefeito e Vice-Prefeito Municipal, verificando o andamento de 

todas as emendas que o município está prestes a receber. Citou o DAEE,  onde estiveram 

no objetivo de resolver o caso do Aterrado, quando lhes foi comprometido que o Governador 

liberará um recurso, em torno de oitocentos mil reais, sendo outros quatrocentos mil reais 

relativos à contrapartida deste município, contudo, faltam algumas adequações que cabem 

àquele órgão. Esclareceu ainda que a contrapartida do município pode ser realizada através 

de remoção de terra, caminhão e maquinários que até mesmo o DAEE se propôs a fornecê-

los também. O orador comentou que o Sr. Nelson Nashiro – Assessor Técnico Chefe do 
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DAEE, cargo logo abaixo da superintendência, disse que contataria a Engª.  Ana Paula 

Camargo, salesopolense que está coordenando a tramitação do processo, contudo, o 

orador registrou que acompanhará os trâmites porque quer ver a solução deste caso, em 

consideração aos moradores daqueles arredores que vêm sofrendo há anos. Também 

visitaram a sede do FUMEFI para saber o andamento das obras de pavimentação asfáltica, 

onde o técnico que os atendeu disse que o projeto elaborado pela gestão passada estava 

errado, portanto, inviável. Muito embora, informou que referida verba realmente será 

liberada, garantindo que não se trata de  mais uma promessa de campanha, mas, refere-se 

à conquista da gestão passada que restou à atual gestão,  apenas adequar o projeto que 

beneficiará algumas ruas da cidade. Em visita à Secretaria Estadual de Planejamento, 

também sobre pavimentação asfáltica, constataram que a documentação está correta, 

faltando apenas liberar um recurso, no valor de duzentos mil reais, proveniente de Emenda 

Parlamentar da Deputada Estadual Vanessa Damo. Disse que referido recurso também será 

utilizado para beneficiamento do Centro Comunitário do Bairro Fartura e Centro de 

Convivência do Idoso, além da aquisição de mais um caminhão. Prosseguindo, disse que, 

na Secretaria Estadual de Esportes, foram questionar sobre a obra da Pista de Skate, 

proveniente de Emenda Parlamentar da Deputada Estadual Heroilma e, muito embora lhe 

informaram que o recurso será liberado, lamentou a burocracia. Relatou que estiveram na 

Assembleia Legislativa do Estado, em reunião com o Deputado Estadual André do Prado, 

buscando informações acerca das diligências dele para legalização da produção do carvão, 

cujo projeto, muito bem elaborado pelo Engº. Danilo Faria (ex-funcinário municipal) estava 

ainda aguardando a liberação da CETESB. Comentou que, naquela oportunidade, o 

Deputado contatou o Presidente da CETESB, o qual lhe respondeu que faltam ainda 

algumas adequações no projeto.  Decidiram para a solução, agendar reunião para o dia 

seguinte a esta sessão, quando o próprio Engº. Danilo Faria também acompanharia a 

comitiva de Salesópolis, a fim de sanar as dúvidas suscitadas. Com relação à Santa Casa 

local, lembrou que o Governador do Estado, em visita a esta cidade, anunciou em palanque, 

que estavam liberados quatro milhões, mas,  até o momento,  não chegou a cidade. 

Lembrou ainda que, na oportunidade, alertou o Prefeito Rafael que tal recurso seria usado 

para reforma e adequação, mas, o município não teria recurso para equipar e contratar 

funcionários, quando então o Sr. Prefeito Municipal declarou que preferia receber o valor, 

em torno de três milhões e meio de reais, em forma de custeio, para pagar a dívida, herdada 

da gestão anterior,  e manter a Santa Casa em funcionamento. Disse reconhecer a 

necessidade de algumas adequações, contudo, entende que o maior volume deve ser 

utilizado para custeio e não reforma.  Contudo, informou ter tomado conhecimento de que o 

recurso à Santa Casa está bloqueado até que a Prefeitura Municipal devolva o recurso que 

foi liberado para o Posto de Saúde do Bairro Fartura e, erroneamente, aplicado no prédio do 

Posto de Saúde da área central. Enfatizou que um grande volume de recursos será liberado 

para este município e gerará várias obras, contudo, espera seja realizada uma boa licitação 

e que os Vereadores fiscalizem as obras em benefício da população. Reportando-se à Lei 

Específica, disse que todos são adultos e já reconhecem que sua aprovação não 

acontecerá “do dia para a noite”, apenas foi aprovada no Conselho de Recursos Hídricos, 

contudo, resta passar ainda pelo Conselho de Desenvolvimento Metropolitano, Casa Civil e, 

posteriormente, para deliberação da Assembleia Legislativa. Disse que este caso, tal qual o 

que se refere à compensação financeira pelo uso da água desta cidade, devem ser alvos de 

constante luta, reconhecendo que a conquista poderá acontecer somente em futuras 
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gestões, à exemplo da elevação do município à Estância Turística, que se deu na gestão do 

Prefeito Quico,  em 2001, contudo, foi fruto da luta de vários Prefeitos antecessores. 

Informou que a verba do DADE, em torno de dois milhões de reais, já está liberada e, 

finalizando, reiterou a necessidade de fazer coisas básicas neste município, como 

pavimentação, tapa-buracos, limpeza da cidade, estradas rurais transitáveis, melhoria na 

educação local, que conta com professores competentes e dedicados, bem como melhorias 

na área da saúde. Retomando a presidência, 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 28 de Abril de 2014. 

  

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

em 05 de Maio de 2014.   

  


