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              ATA DA 28ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁR IA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 10 de Outubro de 2011 - 3º Período da 15ª Legislatura. Aos 
dez dias do mês de Outubro do ano dois mil e onze, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Vigésima Oitava Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Salesópolis sob a presidência do Vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior e 
secretariada pelos Edis Deise Aparecida Corrêa Duque – 1ª Secretária, e Sérgio Aparecido 
Feliciano de Sá – 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 
a Sra. 1ª Secretária que procedesse a leitura da Ata da última sessão. Neste momento, o 
Ver. Angelino Rodrigues requereu a dispensa da leitura, requerimento este que, submetido 
ao Plenário, foi aprovado por unanimidade.  Em seguida, o Sr. Presidente submeteu a ata à 
discussão e votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade, sem manifestação.  Ato 
contínuo,  a Sra. 1ª Secretária procedeu a leitura das matérias do EXPEDIENTE que 
constou do seguinte, com seus respectivos despachos:  REQUERIMENTOS solicitando ao 
Sr. Prefeito Municipal Nºs:  123 – Informar o número de parcelas e respectivos valores que a 
Prefeitura Municipal tem pendente junto ao CIPAS, o motivo do não cumprimento desse 
compromisso e se há previsão para quitação dessa dívida;  124 – Informar o valor do 
recurso do FUNDEB utilizado para pagamento do Cartão Alimentação “BIC”, em que meses 
tal recurso foi utilizado, e ainda requer o envio de cópia da ata do Conselho Municipal de 
Educação e do FUNDEB, aprovando a utilização do recurso para tal pagamento;  125 – 
Justificar o atraso das parcelas relativas ao acordo de desapropriação do terreno da família 
do Sr. Antonio Barbosa, onde foi construída a “Avenida Nova”, e informar como procederá o 
pagamento dessas e da conseqüente multa; 126 – Informar a fonte do recurso à obra da 
calçada que contorna o Centro de Saúde da área central, o valor da obra, empresa 
responsável e data prevista para início e término; 127 – Informar se as medidas registradas 
no OF Nº 468/10,  para combater a proliferação de ratazanas, ainda estão em vigor, se 
outras foram adotadas e quais, bem como determinar ao Setor de Zoonose e demais 
envolvidos adotar medidas mais drásticas, a fim de combater a proliferação de ratos nesta 
cidade, que vem se agravando, informando sobre a decisão; e 122/11 – Solicitando ao 
Presidente da Câmara Municipal, que através dos Nobres Assessores Jurídico e Contábil, 
forneça os documentos e preste informações acerca das duas dívidas previdenciárias, em 
fase de ajuizamento, constando o CNPJ da Câmara Municipal, referente ao período de 07 a 
13/2010, todas do Ver. Claudinei José de Oliveira – desps.: Aprovados, encaminhe-se;  
MOÇÃO Nº 011/11 – DE CONGRATULAÇÕES a toda  delegação da Estância Turística de 
Salesópolis, participante da 15ª edição dos Jogos Regionais do Idoso – JORI, este ano 
realizados em Guaratinguetá, do Ver. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior e outros – 
desp.: Aprovado, encaminhe-se;  INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  
155 – Determinar ao setor competente a retirada de uma pedra existente na Estrada da 
Barra, na subida da torre, atendendo abaixo-assinado anexo,  do Ver. Claudinei José de 
Oliveira;  156 – Estudar e transformar em Projeto de Lei o Anteprojeto que anexa, dispondo 
sobre a denominação de Rua João Pereira Barbosa, para a atual Rua da Caixa D’Água, do 
Ver. Paulo Arouca Sobreira;  157 – Determinar ao setor competente, notificar o proprietário 
do imóvel abandonado, localizado entre os Nºs 40 e 70 do Km 82 da Rodovia Mogi-
Salesópolis, Distrito dos Remédios, solicitando-lhe a limpeza urgente, dos Vers. Angelino 
Rodrigues e Sérgio Aparecido Feliciano de Sá;  158 – Determinar a Secretaria Municipal de 
Educação, implantar Aulas de Música ou ainda, incluir o conteúdo destas nas aulas de Artes 
da Rede Municipal, para início em 2012, bem como estudar a possibilidade de adquirir 
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materiais e instrumentos musicais, além de contratar profissional para atender esta 
demanda, antes do início do ano letivo;  159 – Determinar estudos objetivando a melhoria 
no atendimento do transporte aos pacientes, viabilizando a saída em dois horários, ambas 
do Ver. Claudinei José de Oliveira – desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente; 
COMUNICADOS sobre a liberação de recursos financeiros: do Ministério da Saúde  –  no 
valor de R$ 108.303,05 para o Pagamento de Teto Municipal da Média e Alta Complexidade 
Ambulatorial e Hospitalar, competência Setembro/2011; no valor de R$ 27.361,25 para o 
Pagamento de PAB Fixo, competência Setembro/2011;no valor de R$ 647,90 para o 
Pagamento de Campanha Nacional de Seguimento do Sarampo e Rubeola, competência 
Setembro/2011; do Ministério da Educação -  nos valores de R$ 1.192,40, R$ 2.342,40 e R$ 
4.684,80 para a APM da EE Professora Rosa Maria de Souza, todos relativos à Primeira 
Parcela do PDDE; nos valores de R$ 1.444,50, R$ 2.123,40, R$ 2.889,00 e R$ 1.061,70 
para a APM da EE Vereador Elisiário Pinto de Morais, todos relativos à Primeira Parcela do 
PDDE; nos valores de R$ 5.046,00 e R$ 4.756,20 para a APM da EE Professora Olga 
Chakur Farah, ambos relativos à Primeira Parcela do PDDE; e no valor de R$ 57.565,28 
para a Prefeitura Municipal, referente a Oitava Quota do FNDE – desps.: Arquive-se, 
Plenário ciente. Terminada  a  leitura,  o  Sr. Presidente concedeu a  palavra  aos  Nobres 
Edis inscritos.   O VER. PAULO AROUCA SOBREIRA leu a justificativa da sua Indicação Nº 
156, enfatizando que a denominação ora proposta é uma justa homenagem ao Sr. João 
Pereira Barbosa, que durante sua vida, sempre participou das iniciativas que visavam a 
melhoria de possibilidades de trabalho para os jovens, além de participar ativamente na 
criação da CAMAT – Cooperativa Agrícola Mista do Alto Tietê,  esperando assim ser 
atendido.  Concluiu ressaltando que a denominação ora proposta também facilitará a 
informação local e entrega de correspondência e encomendas. O VER. CLAUDINEI JOSÉ 
DE OLIVEIRA disse que vem apresentando vários trabalhos, atendendo  denúncias  que  
recebe  por e-mail, como por exemplo, sobre a falta de pagamento dos salários e os 
inevitáveis juros posteriores, cumprindo assim seu papel de agente fiscalizador. Disse que 
solicita documentos e aguardará a resposta para tomar um posicionamento, pois há dívidas 
diversas. Reportando-se à Indicação Nº 159, disse que, todos os dias, há inúmeros 
pacientes necessitando de transporte para os mais diversos hospitais da região, contudo, 
devido à diversidade de horários, solicita melhor adequação no atendimento, evitando que o 
munícipe saia de Salesópolis, de madrugada, para ser atendido somente à tarde, cumprindo 
assim o Plano de Governo desta gestão. Com relação Requerimento Nº 127, disse que fala-
se muito sobre cães soltos pelas ruas, entretanto, não sabe se há mais cães ou ratos nesta 
cidade, diante de inúmeras reclamações que tem recebido. Disse que já documentou o 
problema crescente dos ratos, solicitou providências e teve resposta de que a secretaria 
competente estava tomando medidas, todavia, as reclamações diárias persistem, 
necessitando estudar novas alternativas, porque a área central está sendo atingida, o 
problema se agravando e necessitando de solução urgente. Enfatizou que, se medidas 
foram adotadas, a persistência do problema demonstra que não foram suficientes, que são 
necessárias outras providências e ainda, se o município não consegue resolver, deve 
buscar apoio na região e até mesmo junto aos órgãos estaduais. Sobre a Indicação Nº 158, 
o orador disse que a Lei Nº 11.769/2008 que dispõe sobre o assunto,  garantia um prazo de 
três anos para os municípios se adequarem,  contudo, este prazo se esgotou, cabendo ao 
município adotar as medidas necessárias,  enfatizando, por fim, que a Área de Educação 
não sofre com a falta de recursos. O VER. ANGELINO RODRIGUES disse que através da 
Indicação Nº 157, repete pedido do ano anterior, porque o imóvel continua sujo, 
prejudicando quatro famílias vizinhas, que têm suas casas invadidas por aranhas e cobras. 
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Passando a presidência ao Vice-Presidente, Ver. Paulo Arouca Sobreira, o VER. 
SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR justificou oralmente sua Moção Nº 11, 
dizendo que esteve presente na abertura da 15ª edição do JORI, a fim de incentivar a 
participação do Grupo da Melhor Idade de Salesópolis. Enfatizou o esforço e incentivo dos 
Professores e Secretários a este grupo a participar de eventos como este, lendo, em 
seguida, a referida proposição, que segue transcrita: “MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES 
para toda a delegação, representando a nossa Estância Turística de Salesópolis, que 
participa da 15ª edição dos Jogos Regionais do Idoso - JORI, que este ano realizam-se na 
cidade paulista de Guaratinguetá,  neste mês de outubro de 2011. Os Jogos Regionais do 
Idoso – JORI é um evento esportivo realizado em sete etapas no interior e na Capital, 
promovido pela Secretaria de Esporte Lazer e Turismo em parceria com  Fundo Social de 
Solidariedade Desenvolvimento Social  do Estado de São Paulo e municípios sede dos 
Jogos. O JORI tem como finalidade estimular a população idosa à prática de atividades 
esportivas. Para participar dos jogos, o idoso deverá ter no mínimo 60 (sessenta anos) 
completos no ano dos Jogos. Com a presença da presidente do Fundo Social de 
Solidariedade do Estado de São Paulo, Maria Lúcia Ribeiro Alckmin, a cidade de 
Guaratinguetá recebeu, no último dia 06 de outubro de 2011, as delegações dos 39 
municípios participantes para a abertura oficial dos Jogos Regionais do Idoso (15º JORI), no 
Ginásio de Esportes do Clube Itaguará. A participação de nossos atletas só foi possível 
graças a iniciativa das Secretarias Municipais de Assistência Social e de Esportes e Lazer,  
com a coordenação dos Secretários Andréia e Doni, respectivamente, e total apoio do 
Senhor Prefeito Antonio Adilson de Moraes, que não mediram esforços para que a 
delegação de atletas salesopolenses pudesse retornar a esse importante evento que visa, 
principalmente, incentivar os integrantes da chamada “melhor idade” na prática sadia de 
atividades esportivas. Através desta MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES, esta Casa de Leis 
visa também reconhecer e incentivar o esforço das autoridades que propiciam a participação 
de nossas equipes de atletas em vários eventos esportivos, mas, principalmente, nos 
congratulamos com os atletas, os treinadores, enfim, com todos que contribuíram para que 
os nossos atletas da “melhor idade” participassem, abrilhantando a 15ª edição dos Jogos 
Regionais do Idoso - JORI, que este ano aconteceu na cidade paulista de Guaratinguetá. 
Que seja dado conhecimento desta MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES  aos Secretários 
Municipais de Assistência Social e de Esportes e Lazer, Sra. Andréa Aparecida dos Passos  
e Sr. Jorge Donizetti de Sá, ao Centro de Convivência do Idoso – CCI, para que os mesmos 
transmitam a toda equipe salesopolense participante do 15º JORI esta justa e merecida 
homenagem; bem como ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turística de Salesópolis, Sr. 
Antonio Adilson de Moraes, a imprensa, falada e escrita, para que, querendo, publiquem 
esta manifestação do Legislativo salesopolense. Sala das Sessões Vereador Antonio 
Paulino de Miranda Júnior, em 07 de outubro de 2011”.  Retomando a presidência e não 
havendo mais oradores inscritos, o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA e, 
inicialmente,  lembrou que,  conforme disposto no Regimento Interno desta Casa de Leis,  
os Projetos de Decreto Legislativo que concedem medalhas e títulos, independem de 
pareceres das Comissões Permanentes. Ato contínuo, conforme pauta anunciada,  
submeteu à única discussão e votação o PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 02/11 
(Concede Medalha de Mérito “Parceiro da Estância Turística de Salesópolis” à Associação 
de Assistência e Orientação à Criança e ao Adolescente “Caminhando Juntos” AAOCA-
CAJU, e dá outras providências), de autoria do Ver. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior 
e demais Vereadores, o qual foi aprovado por unanimidade, sem preceder manifestação. 
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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. VANDERLON OLIVEIRA GOMES iniciou reportando-se à 
obra paralisada nas proximidades do Supermercado Okamura, do Bairro Fartura, dizendo 
não saber mais o que a Administração está esperando para dar continuidade àquela obra. 
Disse que a população vem reclamando, os Vereadores já documentaram e fizeram 
reunião, contudo, a situação continua a mesma. Comentou que, em reunião nesta Casa de 
Leis, há um mês, os Vereadores foram informados,  por funcionários da Municipalidade, que 
o município estava no CADIN (Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do setor 
público), mas, a situação estava resolvida e a obra seria retomada, contudo, após mais um 
mês, a situação se mantém. Lamentou a situação porque os munícipes são obrigados a 
assumirem os custos dos prejuízos causados em seus veículos, além dos impostos que já 
pagam. Disse que, se não tinham condições, não deveriam mexer naquela área, porque a 
obra está paralisada, há oito meses, questionando até quando a população terá que se 
sujeitar a esta situação. Também questionou porquê não adianta os serviços desta obra e 
se pretendem conclui-la no próximo ano. Lamentou estar repetindo sempre as mesmas 
coisas, parecendo um papagaio, enfatizando que as obras não são retomadas, a 
Administração Municipal não age e enquanto isso, o povo paga e sofre os prejuízos. 
Reportando-se ao Plano de Carreira dos Funcionários Públicos Municipais, lembrou que, no 
dia vinte e sete de abril de 2009,  quando o Sr. Prefeito Municipal esteve nesta Casa de Leis 
e foi cobrado esse plano, ele respondeu que não enviaria um “enlatado” para este 
Legislativo votar, mas, prepararia “O Plano de Carreira”, contudo, estão no mês de Outubro 
de 2011,  nada foi apresentado e acredita que, sequer há estudo para defender a situação 
dos servidores; pelo contrário, disse que os servidores têm apenas atraso no salário, no 
cartão alimentação, o não recebimento de horas-extras, entre outros prejuízos. Lamentou 
ainda que nem o “enlatado” foi enviado a esta Casa,  nem o salário do servidor está sendo 
cumprido, questionando se realmente é por falta de recursos, haja vista que as contratações 
se mantém e há comentários de que outros serão chamados  para assumirem novos 
cargos, enquanto os servidores efetivos continuam na mesmice.  Lembrou ainda que sequer 
podem abrir a boca, pois, se o fazem, são transferidos, como recentemente ocorreu com 
alguns do Posto de Saúde que, por serem vistos conversando com ele (o orador), foram 
transferidos para o Distrito dos Remédios, além de outros que são ameaçados de dispensa, 
ou seja, lamentavelmente, são perseguidos. Enfatizou que o mandato passa, mas, os 
servidores continuam e serão colegas de serviço daqueles que deixam o cargo político e 
voltam a assumir seus cargos na Administração. Enfatizou que, enquanto estiver na função 
de Vereador, não se calará, ao contrário, continuará na luta, na briga, pois, assumiu o cargo 
para defender o interesse da população e assim o fará. Referindo-se à Empresa 
Bandeirante Energias do Brasil, comentou que, mais uma vez, usando de covardia, em 
plena “Quinta-feira de mês”, quando ocorre a tradicional feira nesta cidade, cortou o 
fornecimento de energia para fazer manutenção em postes, em total desrespeito aos 
comerciantes que foram muito prejudicados. Lamentou que, novamente,  a Administração 
Municipal não foi informada antecipadamente sobre tal ocorrência, para orientar e até 
mesmo solicitar mudança de data, sendo o fato publicado no Blog Anotiprime. Acrescentou 
que alguns comerciantes lhe reclamaram o fato,  mas,  já não havia mais o que fazer diante 
dessa concessionária que vem brincando com os comerciantes e munícipes em geral. 
Informou que, há muito, vem lutando por melhorias na Rua Antonio Marfil Sanches e, há um 
mês, o Deputado Federal Campos Machado, disponibilizou uma Emenda Parlamentar, no 
valor de cento e cinquenta mil reais,  para drenagem, asfaltamento e construção de guia e 
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sarjeta nessa via, onde os moradores enfrentam alagamento em toda época de chuva, 
portanto, espera que tal valor seja suficiente para resolver a problemática. Falou ainda que 
solicitará uma reunião com os moradores e o Sr. Prefeito Municipal, para divulgar a obra 
junto aos maiores interessados, esperando que o recurso seja bem aplicado e a obra 
beneficie a população. Leu, no Jornal do Alto Tietê,  uma parte da entrevista com a 
Secretária Municipal de Saúde – Dra. Nereida Losano,  sobre a marcação de consultas, 
onde ela informa que “nós como gestores,  em concordância com o Conselho Municipal de 
Saúde, em sua última deliberação,  do dia vinte e nove, acordamos que não será permitida a 
presença de políticos, Vereadores dentre outros, dentro dos setores específicos da saúde, a 
fim de marcar exames e consultas”. Após a leitura, o orador disse que, se a Secretaria 
realmente agir como disse, merece parabéns,  contudo,  gostaria que ela citasse quais são 
os Vereadores que entram nos setores específicos da saúde,  para agendar exames, 
especialmente, os que estão passando munícipes na frente da fila. Também lembrou que, 
quando da sessão em que se manifestou sobre a proibição na marcação de consulta, um 
Vereador, que se diz com mais conhecimento na área da saúde, usou da tribuna e  informou 
que não seria possível ninguém passar na frente, devido aos sistemas CONEXA e CROS. 
Concluiu, portanto que, para a Secretária Municipal falar da forma que falou, ou não 
conhece o sistema, ou não conhece o que está fazendo, ou não conhece a própria 
secretaria, enfatizando que ele próprio,  como deve ter ocorrido com outros Pares que já 
marcaram exames, sempre enfrentaram fila, normalmente, como qualquer outro munícipe, 
sem passar na frente de ninguém. Acrescentou que a Secretária Municipal de Saúde nunca 
é encontrada no seu posto de trabalho, e quando está, fica trancada, portanto, é importante 
que ela saiba da existência do sistema e, se algum Vereador vai direto no setor, deve ter 
seu nome revelado. Enfatizou que os Vereadores, ao marcarem exames, não pretendem 
passar na frente de ninguém, apenas,  facilitar a vida daqueles que moram na zona rural e 
não dispõem de transporte público, além de enfrentarem as falhas do sistema de 
atendimento telefônico. Reiterou que a Secretária Municipal não sabe ou não quer saber, 
porque a saúde pouco lhe importa e enfatizou, se a situação fosse tão boa, não estaria na 
tribuna reclamando. Registrou conhecer munícipe que está em centésimo lugar na fila de 
espera para atendimento no Centro Municipal de Fisioterapia, outros que têm que implorar 
para passar por consulta com um Cardiologista, além de alguns enfartados, que também 
enfrentam dificuldades para serem atendidos. Acrescentou ainda que muitos que 
necessitam de consulta com Ginecologista, esperarão por vaga em dezembro e, para 
Oftalmologista, a marcação retornará no final deste mês, questionando se  isso tudo 
significa que a Área de Saúde está boa. Disse que,  apesar de toda essa situação,  as 
irregularidades acontecem e querem que ele (o orador) fique quieto, mas, enfatizou que não 
ficará, pois, assumiu o cargo para defender o interesse público e assim continuará. 
Registrou que, se alguém acha que calará sua boca, dificultando seu trabalho ou proibindo-
o de trabalhar, está enganado, pois, trabalhará em dobro, contudo, enfatizou que, se alguém 
pretende lhe calar a boca, basta trabalhar e mostrar bom resultado para o povo, aí não terá 
mais o que dizer na tribuna. Desafiou a ver isso acontecer, ressaltando que estará sempre a 
disposição dos munícipes que precisarem dele, continuará na luta, acreditando que a 
verdade prevalescerá. Por fim, ainda disse que não se calará diante de sujeiras e 
irregularidades, ao contrário, toda denúncia que chegar a seu conhecimento, será exposta 
ao público, para que todos estejam cientes de tudo quanto vem ocorrendo.  O VER. PAULO 
AROUCA SOBREIRA iniciou dizendo que a questão primordial deste município se divide 
entre entendimento ou “faz de conta que entendi”, pois, para ter entendimento na Área de 
Saúde é necessário se informar.  Com relação à manifestação do Nobre Colega que o 
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antecedeu, quando disse que a Secretária Municipal de Saúde não sabe sobre certos 
assuntos, esclareceu que há distinção entre marcação de consulta local ou não, e de exame 
realizados dentro e fora do município. Explicou que a citada rede CONEXA atende consultas 
e realiza exames  de média e alta complexidade, além de cirurgias,  fora do município, nos 
mais diversos hospitais, mas, há exames de baixa complexidade realizados internamente. 
Explicou que aquela rede recebe a solicitação dos municípios e faz o agendamento de 
acordo com a disponibilidade para cada município, seja para cirugia ou exames como 
cintilografia, densitometria óssea entre outros que, há pouco tempo, sequer os conseguia 
para esta cidade. Enfatizou que a referida rede não atende apenas esta cidade, mas toda a 
região, cuja demanda é muito alta diante da distribuição das vagas que é falha. Contudo, 
disse o orador, a Secretária Municipal de Saúde em conjunto com o Prefeito Adilson, tem se 
empenhado para aumentar a oferta de vagas. Disse que, para o Governo Federal ou 
Estadual, é muito fácil dizer que está “dando isso ou aquilo para a cidade” e, ao mesmo 
tempo,  cobrar o cumprimento de algumas exigências, contudo, não envia junto, o recurso 
necessário ao cumprimento dessas exigências. Reportando-se à Indicação Nº 158 do Nobre 
Colega Claudinei, disse que é necessário enviar o recurso também, porque será necessário 
contratar professor e outros profissionais, o que não pode ser feito agora senão é prejuízo 
financeiro. Enfatizou que Salesópolis não tem arrecadação para suprir todas as 
necessidades, portanto, depende de cada um dos Vereadores para conseguir emendas 
junto aos seus deputados, os quais, as liberam proporcionalmente à população, e tais 
liberações estão ligadas à quantidade de votos que receberam ou receberão. Disse que não 
está para “tapar o sol com a peneira”, mas, para expor a realidade e não usar sempre a 
frase “eu acho ou ouvi dizer”.  Ressaltou que somente utiliza a tribuna quando tem 
conhecimento das questões que pretende expor, portanto, primeiro se informa e se inteira 
sobre os assuntos para, depois, expor e apresentar soluções. Enfatizou a necessidade do 
Vereador ser participativo e ativo e finalizou dizendo que é isto que o município precisa, de 
pessoas que tragam soluções mais rápidas.  O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA 
disse que usaria a tribuna para comentar alguns absurdos que vêm ocorrendo na 
Administração Municipal, citando primeiro,  a falta de responsabilidade para efetuar o 
pagamento dos servidores municipais, em dia, enfatizando que cobrará uma resposta e 
espera que esta Casa de Leis tome medidas drásticas.  Disse que a Prefeitura Municipal 
paga muitas coisas, gasta milhões em som e festas para chegar agora, final do ano, e 
atrasar o pagamento dos funcionários. Comentou que, certamente, há servidores que já 
deram cheque, inclusive para pagar conta de supermercado, e esse já deve ter sido  
lançado na conta corrente, na última sexta-feira, portanto, questionou a quem caberá o 
pagamento dos juros decorrente do atraso no pagamento do salário. Disse que os 
Vereadores não podem ser coniventes com tal situação, pois, todos sabem, que o recurso 
relativo ao FPM – Fundo de Participação dos Municípios, já foi depositado para todos os 
municípios. O orador disse acreditar que o único a desconhecer os fatos é o Sr. Prefeito que 
vem aumentando o número de empregos,  mas,  sequer consegue pagar aqueles que já 
foram contratados, como os que o ajudaram a se eleger. Ressaltou que tanto o Prefeito 
Municipal como seu Vice-Prefeito são funcionários públicos municipais, portanto, questionou 
se o pagamento deles está atrasado e se recebem a mesma quantia que os demais 
funcionários. Lembrou que já é o segundo mês que o pagamento dos funcionários atrasa, 
mas, enquanto isso gasta-se com festa, com som, show, cambuci e outros. Também 
lembrou que, há muito, tem sugerido a utilização dos recursos da feira para amenizar a 
situação, seja à Prefeitura, ao Conselho, ao FUMTUR e Turismo, mas, este último, há três 
anos, não fala outra coisa senão sobre a Rota Dória. Falou que os Vereadores solicitam 
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sinalização do trânsito,  lombada ou, ao menos, pintura das já existentes, obtendo sempre a 
resposta de que falta dinheiro, entretanto, lamentou que há empenhos em nome de uma 
empresa, acerca de pagamento relativo à confecção de placas turísticas para a Rota Dória.  
Comentou que o IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica atingiu o índice-
apostilas, esperando não ocorra como em outros municípios que, após sua implantação, 
caiu o rendimento do aluno,  esperando ainda que os professores saibam o que estão 
aceitando para evitar reclamações futuras. Parabenizou a organização, som e recepção,  
desta Casa de Leis, na realização do Debate com Agentes Políticos, promovido pelo 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na última sexta-feira, todavia, lembrou que, 
naquela oportunidade, os técnicos do Tribunal registraram que é necessário utilizar os 
Conselhos para fiscalizar, acompanhar o planejamento nos recursos da saúde, educação e 
qualquer outro setor, contudo, o planejamento não existe. Disse que muitas obras não 
saem, os documentos ficam parados em setores diversos da Administração Municipal,  tanto 
que a energia elétrica foi cortada, certamente pela falta de convênios, contratos ou 
parcelamentos.  Questionou se o Prefeito Adilson está brincando de ser prefeito, 
enfatizando que a comunidade não pode pagar pelos erros dele, questionando ainda porquê 
a Secretária Municipal de Saúde, ao conceder entrevista à imprensa e registrar que há 
Vereadores furando fila, não falou o nome do Vereador, ao invés de jogar ao vento.  
Reiterou que ela não quer saber do município, tanto que não sai na fila para atender o povo,  
e, ao invés de se entender com os funcionários, apenas os remaneja. Informou que já 
protocolou documentos junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, relatando 
casos de horas-extras, mudança de função, cargos e valores, para apurar sua  regularidade, 
e disse que também não está nesta Casa para brincar. Disse saber que, amanhã, poderá 
não estar mais nesta Casa de Leis, entretanto, ao sair terá a consciência do dever 
cumprido, ao contrário de algumas pessoas que assumem cargos, “levantam o nariz e põem 
funcionários no chão”, provando que não têm valor, que são realmente desvalorizados. 
Falou que levantará casos relativos ao concurso público, haja vista tantas contratações por 
outras vias, enfatizando ser necessário ver porquê os aprovados não foram chamados, e a 
possibilidade desses terem o direito de impetrar uma ação judicial. Declarou-se revoltado 
com tais situações, pois, os Vereadores estão nas ruas todos os dias e ouvem os reclamos 
populares, como nesta data, um senhor, pai de família,  que lhe contou ter trabalhado para 
uma empresa, contratada para certa obra púbica nesta cidade, prestando serviço inclusive 
aos sábados, domingos e feriados, entretanto, a empresa foi embora sem lhe pagar horas-
extras ou, ao menos, lhe entregar uma cesta-básica, questionando se não é um caso para a 
Assistência Social ou Departamento Jurídico da Administração Municipal tomar 
providências, pois, usaram o povo local como escravo, além de lesarem alguns 
comerciantes que não receberam pelos produtos vendidos. Comentou que tem amigos, 
irmãos e parentes trabalhando no quadro da Prefeitura Municipal, cumpridores dos seus 
deveres, mas, devido à essas condições, são deixados de lado. Ressaltou que o FUNDEB 
libera muito recurso para a Área de Educação, portanto, quer saber se os Conselhos do 
Município estão sabendo da situação financeira. Quanto ao Plano de Carreira, disse que 
recebeu um documento da Prefeitura Municipal, com uma relação dos funcionários 
integrantes da equipe que o está elaborando. Lembrou, contudo, que o Prefeito Adilson, 
outrora, falou que uma equipe de funcionários o estava elaborando, depois, que tinha 
contratado uma empresa para tal fim e, agora, envia uma relação de funcionários, portanto, 
questionou se isso foi apenas para registrar no documento e encaminhar para este 
Legislativo, ou se estes funcionários realmente estão se reunindo. Sobre as obras públicas, 
lembrou que há lei que obriga a Administração informar a Câmara Municipal, sobre os 
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motivos da paralisação,  por prazo superior a quinze dias, entretanto, há obra paralisada por 
oito meses, sem que qualquer documento tenha sido para cá enviado. Recordou que, no 
período eleitoral, foi falado e registrado no Plano de Governo, que um outdoor seria 
colocado na frente da Prefeitura Municipal, expondo a receita e despesa do município, mas, 
o terceiro ano do mandato está no final e ninguém viu isso. Retomando sobre o corte de 
energia no prédio da Administração Municipal, enfatizou que, se a empresa não podia ter 
cortado, questionou porquê não entram com ação judicial contra aquela empresa. Sugeriu 
convidar os representantes da Empresa Bandeirante Energias do Brasil para uma reunião, 
nesta Casa de Leis, a fim de tratar os assuntos pertinentes e, de tudo o que for tratado, não 
sendo cumprido, os Vereadores devem fazer os encaminhamentos necessários e cobrar. 
Lembrou que o Nobre Par Agnaldo,  assim como ele,  também já questionou  e cobrou 
várias vezes sobre o contrato da Sabesp, mas, até o momento, ninguém viu os convênios 
firmados com essa empresa ou com aquela concessionária de energia elétrica. Disse que a 
reunião deve ser nesta Casa de Leis, porque as que ocorrem no Gabinete do Sr. Prefeito 
Municipal sempre acaba em Cambuci e fruta nativa. Enfatizou a necessidade de alguém 
chacoalhar o Sr. Prefeito Municipal, porque os Vereadores conseguem emendas, mas, não 
veem o recurso aplicado ou as obras realizadas. Disse da necessidade dos Vereadores 
fiscalizarem e não ficarem coniventes com a situação, evitando serem a esses atribuídas 
responsabilidades e, por fim, disse saber que há dificuldades e queda de receita, contudo, 
da forma que está indo, ao invés de fechar as portas da Prefeitura Municipal, para 
atendimento ao público, às dezesseis horas, deverá trabalhar somente meio período, 
porque até mesmo o combustível, para a frota municipal,  foi limitado a dez litros por veículo. 
Passando novamente a presidência ao Vice-Presidente, Ver. Paulo Arouca Sobreira, o VER. 
SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR , reportando-se à manifestação acerca do 
Plano de Carreira, disse que, na qualidade de Vereador do PSDB, partido do Prefeito, faria 
algumas colocações. Lembrou que, em reunião da Comissão para Reforma da Lei 
Orgânica, foi sugerido definir um prazo de cento e oitenta dias para a Administração 
Municipal apresentar esse plano e que ambos Vereadores que usaram a tribuna e falaram 
do tema, sabem disso, porque integraram a comissão e aprovaram a nova redação da Lei 
Orgânica. Sendo assim, disse que, ao falarem do Plano da Carreira, deveriam saber que, se 
fosse fácil, os ex-Prefeitos já o teriam elaborado. Quanto ao atraso no pagamento do 
funcionalismo público,  sugeriu fazer um levantamento para saber se as outras gestões 
nunca atrasaram, pois, todos sabem que no primeiro semestre há recurso, mas, no segundo 
semestre, a arrecadação sempre cai, sem contar a redução do FPM, sem prévio aviso. 
Enfatizou que o Prefeito Municipal tem feito de tudo para evitar prejuízos aos funcionários, 
mas, se não dispõe de dinheiro, não há como fazer, e se tivesse, certamente deixaria de 
pagar conta de luz ou água, mas, não atrasaria o pagamento dos salários. Reconheceu a 
existência de problemas com pagamento de horas-extras aos servidores, tanto que disse já 
ter sugerido ao Prefeito Adilson conversar com os funcionários, que são o coração da 
Administração Municipal, propondo-lhes o direito de não fazer horas-extras ou, se 
concordarem, implantar banco de horas para posterior pagamento. Enfatizou que gerenciar 
o grande número de funcionários da Prefeitura Municipal, considerando o valor disponível 
para aplicar e diante da Lei de Responsabilidade Fiscal, é muito difícil. Quanto aos contratos 
de funcionários por empresas terceirizadas,  lembrou que outras gestões já fizeram isso, 
questionando porquê os mesmos Vereadores que agora reclamam, não usaram também a 
tribuna, naquela época, para questionar. Disse que isto é muito estranho, pois, recorda que,  
todas as gestões anteriores,  tiveram problemas com folha de pagamento. Sugeriu que a 
Comissão de Finanças deste Legislativo atue, para saber se há possibilidade de pagar os 
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funcionários, comprometendo-se também a procurar, no dia seguinte,  maiores detalhes do 
que disse, a fim de ter certeza do que registra na tribuna nesta data. Disse que esteve 
preocupado com o fato, contudo, lembrou que nenhum banco deposita dinheiro como um 
passe de mágica; é necessário que os recursos sejam liberados para o município gerenciar, 
lembrando que, em vários casos, não há possibilidade de troca de orçamento, como o já 
citado recurso disponível na Área de Educação, que não pode ser utilizado para outros fins. 
Ressaltou que é fácil administrar uma cidade virtualmente,  porque todos os municípios têm 
problemas na área de saúde, não apenas Salesópolis; entretanto, disse que se procurarem 
saber, constatarão que nesta cidade o atendimento é bem melhor que as cidades vizinhas 
de Santa Branca, Paraibuna e Biritiba Mirim, e sugeriu ainda levantar quanto cada um 
desses municípios investem na Área de Saúde e comparar se está muito superior ou inferior 
à região. Por fim, disse que os funcionários devem ter direito de saber os motivos do atraso 
nos seus pagamentos, portanto, reiterou que, no dia seguinte a esta sessão, procuraria 
conhecê-los. Retomando a presidência,  não havendo mais oradores inscritos e nada mais 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 10 de Outubro de 2011. 
 
PRESIDENTE : 
 
1ª SECRETÁRIA  : 
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
17 de Outubro de 2011.   
            
            


