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              ATA DA 8ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRI A DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 16 de Abril de 2012 - 4º Período da 15ª Legislatura. Aos 
dezesseis dias do mês de Abril do ano dois mil e doze, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Oitava Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis sob 
a presidência do Vereador Paulo Arouca Sobreira e secretariada pelos Edis Sebastião 
Rodrigues de Campos Júnior – 1º Secretário e Angelino Rodrigues – 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 sessão anterior. Neste momento, o Ver. Pedro da Fonseca requereu a 
dispensa da leitura, requerimento este que, submetido ao Plenário, foi aprovado por 
unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente submeteu a ata à discussão e votação, sendo a 
mesma também aprovada por unanimidade, sem preceder manifestação e, prosseguindo,  
solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura das matérias do EXPEDIENTE que 
constou do seguinte, com seus respectivos despachos:  MENSAGENS Nºs 1.141 e 1.137 do 
Poder Executivo, encaminhando, respectivamente,  os PROJETOS DE LEI Nºs 009 (Altera a 
redação dos Artigos 23 § 2º, Inciso I, “a” e 27 “caput” e Inciso I da Lei Nº 1592/2009 e dá 
outras providências), e 010/12 (Dispõe sobre a celebração de Termo de Parcerias com 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP - e dá outras providências) – 
desps.: Aguarde-se os pareceres das comissões competentes; REQUERIMENTOS 
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  050 – Encaminhar uma cópia da grade curricular 
de 2012 e informar como será aplicado o Curso de Inglês na Rede Municipal de Ensino e se 
as Apostilas de Inglês,  já adquiridas,  foram avaliadas pela Equipe Técnica da Secretaria 
Municipal de Educação, caso positivo, enviar cópia do parecer/análise da citada equipe e, 
em caso negativo, justificar;  051 – Informar, através da Secretaria Municipal de Educação, 
se há previsão de desmembramento da sala de aula que conta com 30 alunos, mais os 
portadores de necessidades especiais, na EMEF Professor Sônia Maria da Fonseca, ou de 
contratar professor auxiliar e, em caso positivo, informar a data prevista e, em caso 
negativo, justificar de acordo com a legislação pertinente, 052 – Encaminhar cópia de todos 
os adiantamentos de numerários (RAN), requeridos pelo Diretor Municipal de Turismo e 
Secretária Municipal de Saúde, no período de janeiro de 2011 a março de 2012, com suas 
respectivas justificativas;  053 – Encaminhar cópia do projeto, planilha e respectivo processo 
licitatório da obra que está prestes a iniciar na travessa da Rua Ormando Candelária, com 
previsão de arcos em sua extensão, para conhecimento acerca do que realmente será feito 
na citada travessa, todas do Ver. Claudinei José de Oliveira; 054 – Informar se há projeto e 
recurso destinado à infraestrutura da Rua Esperança, do Ver. Agnaldo Bueno; e  055/12 – 
Solicitando ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, cópia de todas as Notas ou Cupons 
fiscais, bem como Notas de Empenho e Pagamento referente a despesas com refeição, 
realizadas nos exercícios de 1997, 1998, 2003 e 2004, pelo então Presidente da Casa, Ver. 
Sérgio dos Santos, bem como dos exercícios de 2007 e 2011 quando este subscritor foi 
Presidente do Legislativo, do Ver. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior – desps.: 
Aprovados, encaminhe-se;  INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  064 – 
Determinar ao setor competente, substituir a placa denominativa da EMEF Professora Maria 
de Lourdes Gonçalves de Toledo, Bairro Fartura; 065 – Determinar ao setor competente, 
recolocar as placas de ‘PROIBIDO ESTACIONAR” sobre a extensão do “Aterrado”, afixando 
de forma a dificultar a retirada pelos pescadores, ambas do Ver. Sebastião Rodrigues de 
Campos Júnior;  066 – Determinar ao setor competente a limpeza necessária no pátio da 
EMEF Antonio Alves Alvarenga, do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes;  067 – Determinar ao 
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setor competente, patrolar a Estrada dos Bairros Pico Agudo e Pedra Rajada, bem como 
retirar dela, a árvore que caiu em cima da linha de alta tensão da Empresa Bandeirante 
Energias do Brasil; 068 – Viabilizar junto aos seus Secretários Municipais de Obras e de 
Meio Ambiente, um mutirão para coleta de lixo acumulado em todos os bairros da zona 
rural, especialmente em frente a Escola Municipal do Bairro Pico Agudo;  069 – Interceder 
junto à empresa responsável pela obra da calçada da Avenida Professor Adhemar Bolina, 
solicitando-lhe concluir, ao menos, os bueiros inacabados; 070 – Envidar esforços 
objetivando a pavimentação asfáltica em 50 metros da Rua Benedito Amaro de Faria, bem 
como a colocação de guias e sarjetas nesta via pública;  071 – Adotar medidas cabíveis, 
junto à empresa responsável pela obra que vinha sendo realizada no Parque da Nascente 
do Tietê, objetivando sua imediata retomada, todas do Ver. Sérgio dos Santos; 072 – 
Interceder junto à Empresa Júlio Simões e a empresa responsável pelas obras relativas ao 
projeto de cobertura de trinta pontos de ônibus nesta cidade, objetivando a implantação de 
um novo ponto de parada nas proximidades da Creche Municipal e sede da Rádio DS-FM, 
na Avenida Professor Adhemar Bolina, do Ver. Pedro da Fonseca;  073 – Envidar esforços à 
construção de uma rotatória com tachões, no cruzamento das Ruas Santa Terezinha e 
Cunha Bueno, em frente ao Depósito de Gás da Vila Bragança;  074 – Determinar ao setor 
competente, roçar as laterais das estradas rurais do Distrito do Remédio e bairros 
adjacentes, ambas dos Vers. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá e Angelino Rodrigues;  075 
– Caso não queira perder o PROJETO GURI, que determine ao Diretor Municipal de 
Cultura, viabilizar, com urgência e apoio da Prefeitura Municipal, outro espaço para o 
desenvolvimento do projeto, sem o qual será, lamentavelmente, a extinção total de projetos 
musicais nesta cidade, do Ver. Claudinei José de Oliveira; 076 – Determinar à Vigilância 
Sanitária, adotar as providências necessárias junto à SABESP, objetivando uma solução 
para o crescente número de pernilongos que se acredita, seja conseqüente do mau cheiro 
exalado pelo conhecido “Pinicão do Targino”, de responsabilidade da citada empresa de 
saneamento básico;  077 – Determinar ao setor competente, reinstalar o parquinho retirado, 
para reforma, da EMEF Professora Maria de Lourdes Gonçalves de Toledo,  desde 
dezembro/2011 e, até o momento, nada mais se falou do assunto, ambas do Ver. Sérgio 
dos Santos; e 078/12 – Determinar ao setor competente, realizar a limpeza do terreno 
localizado entre o Córrego Padre Manoel e a Rua Moacyr Albino Wuo, próximo à Sociedade 
Esportiva Salesopolense, do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes – desps.: Encaminhe-se, lidas 
no Expediente;  REQUERIMENTO do Ver. Sérgio dos Santos e outros, solicitando ao Sr. 
Presidente da Câmara Municipal, determinar a apuração de fato relacionada ao Ver. 
Sebastião Rodrigues de Campos Júnior, referente ao já denunciado excesso de gasto com 
despesa de viagem, necessitando que, para total apuração do ocorrido, seja instaurada a 
competente CEI – Comissão Especial de Inquérito, a fim de se verificar eventual ocorrência 
de crime de responsabilidade do referido Edil no caso em tela – desp.: Encaminhe-se à 
Mesa Diretora para providências; REQUERIMENTO da Corregedoria Parlamentar – Ver. 
Sebastião Rodrigues de Campos Júnior, ao Presidente da Câmara Municipal, para criação 
de uma CEI – Comissão Especial de Inquérito,  a fim de apurar a violação dos deveres 
fundamentais do cargo, relacionado ao Ver. Sérgio dos Santos, por não residir no território 
do Município (Artigo 85, IX do Regimento Interno),  bem como,  determine o 
encaminhamento deste ao Presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, 
objetivando instauração do competente procedimento, para apuração de eventual crime de 
responsabilidade do referido edil, cominando-lhe a pena de cassação do mandato - desp.: 
Encaminhe-se e aguarde-se a manifestação da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar; 
EMENDA MODIFICATIVA Nº 001/12 - de autoria do Ver. Sérgio dos Santos, ao PROJETO 
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DE LEI Nº 007/12 (Dispõe sobre reajuste dos servidores municipais da Estância Turística de 
Salesópolis e dá outras providências), de autoria do Poder Executivo – desp.: Às Comissões 
competentes e à Ordem do Dia da próxima sessão para única discussão e  votação; 
PARECER CJR Nº 008/12 recomendando a aprovação do PROJETO DE LEI Nº 007/12 
(Dispõe sobre reajuste dos servidores municipais da Estância Turística de Salesópolis e dá 
outras providências), de autoria do Poder Executivo, com a EMENDA MODIFICATIVA Nº 
002/12 que propõe em anexo – desp.: À Ordem do Dia da próxima sessão para única 
discussão e votação; OFÍCIO GP Nº 1431/2012, do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, convidando os Srs. Vereadores para o 16º Ciclo de Debates com Agentes Políticos e 
Dirigentes Municipais, no dia três de maio, com início às dez horas, no Auditório Professor 
José Luiz de Anhaia Mello, na Avenida Rangel Pestana, Nº 315, ocasião em que temas 
relevantes serão debatidos, especialmente as restrições impostas à gestão de recursos pela 
Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar Nº 101, de 2000;  COMUNICADO sobre 
a liberação de recursos financeiros: do Ministério da Saúde  –  no valor de R$ 27.361,25 
para o Pagamento de PAB FIXO – competência Março/2012; no valor de R$ 12.500,00 para 
o Pagamento de Serviços de Atendimento Móvel às Urgências – SAMU 192 – competência 
Março/2012 –  desps.: Arquive-se, Plenário ciente.  Terminada a leitura, o Sr. Presidente 
concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos.  O VER. SÉRGIO DOS SANTOS iniciou 
reportando-se ao Requerimento Nº 55, do Nobre Par Sebastião Rodrigues de Campos Jr, 
dizendo que daria resposta ao autor, aquele que gosta de comer em restaurante fino e 
chique, à custa do povo. Disse que pode levantar as notas fiscais no período em que foi 
Presidente deste Legislativo, pois, sempre falou que “não tem rabo preso com ninguém”. 
Acrescentou que suas contas foram todas aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, 
bem como por esta Casa de Leis, quando também contou com aprovação do autor desse 
requerimento.  Questionou se, lembrado disso, aquele Vereador teria alguma coisa para 
requerer, pois, deveria ter feito isso naquela oportunidade, mas, ajudou a aprovar suas 
contas, reiterando que, como sempre tem falado, “não tem rabo preso com ninguém”. 
Enfatizou que jamais disse não residir neste município, pois, conforme registro em ata, disse 
“moro na Rua Dois, casa quarenta e dois, Bairro dos Buenos”; então, eles que provem o 
contrário, pois, tem direito de defesa, assim como aquele Vereador tem seu direito de 
defesa. Falou que não pede para ninguém lhe blindar, ao contrário, quer que seja feita 
justiça, que se cumpra a lei e prove que ele não mora nesta cidade; contudo, acredita, isso 
nunca acontecerá, pois, tem residência nesta cidade e já falou onde é seu endereço. Para 
evitar outros problemas, disse que faria um Atestado de Moradia ou Residência e o 
apresentará à Comissão de Ética, pois, não está nesta Casa de Leis porque aquele 
Vereador quer, tanto que foram atrás do primeiro suplente, Sr. Mário Barbosa Pinto, mas, 
quem o colocou no cargo foi a Justiça Eleitoral, então, que seja denunciado àquele órgão, 
quem realmente pode tirá-lo do cargo. Acrescentou acreditar que isso não cabe à Comissão 
de Ética, pois, dispõe de documentos comprovando sua residência nesta cidade. Leu o 
Artigo 69 do Regimento Interno, que segue transcrito: “Artigo 69 - As Comissões Especiais 
de Inquérito serão criadas por prazo certo pela Câmara, mediante requerimento de um terço 
de seus membros para apuração de fato determinado, sendo suas conclusões, se for o 
caso,  encaminhadas ao Ministério Público para que este  promova  a  responsabilidade  dos 
infratores (LOM, Art. 32). Par. 1º - Recebido o requerimento, a Mesa elaborará Projeto de 
Resolução ou de Decreto Legislativo, conforme a área de atuação com base na citação 
inicial, seguindo a tramitação e os critérios fixados nos Parágrafos 2º, 3º, 4º, 5º, 7º, 8º e 9º 
do Artigo anterior”.  Terminada a leitura, dirigiu-se ao Sr. Presidente e o questionou por quê 
o devido projeto, atendendo seu requerimento sobre fato já denunciado, acerca de excesso 
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de gasto com despesa de viagem, do Ver. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior,  não foi 
elaborado e submetido à votação. Neste momento, o SR. PRESIDENTE solicitou aparte  
para lhe responder, mas o orador não concedeu, criando-se uma discussão entre ambos.  
Após a discussão, o orador retomou a palavra e, justificando oralmente sua Indicação Nº 
67, expondo as fotos pertinentes no telão do PLenário, disse que esteve fotografando o 
local, mas, até o momento, não retiraram a árvore da estrada. Mostrou os buracos na 
estrada, que não dispõe de condições de tráfego sequer ao transporte escolar. Em seguida, 
expôs as fotos pertinentes à sua Indicação Nº 68, enfatizando que a situação denota crime 
ambiental, portanto, não quer saber a situação enfrentada pelo Sr. Prefeito Municipal, ele foi 
eleito para administrar e deve coletar o lixo.  Na sequência, reportando-se à sua Indicação 
Nº 71, e também expondo fotos no telão do PLenário, lembrou que a obra de um milhão e 
oitocentos mil reais, está paralisada e abandonada no meio do mato, portanto, quer saber 
quando a obra será concluída, ressaltando que é dinheiro do povo sendo jogado fora. Falou 
que parte da obra está em área pertencente ao município de Paraibuna, dizendo que diante 
disso ainda tem que ficar quieto, o que não acontecerá de forma alguma, pois, é dinheiro do 
povo e, expondo as fotos,  disse que os alunos visitantes do Parque da Nascente não 
sabem se aquela obra se refere a um presídio ou uma caixa d’água. Expondo a foto onde 
tinha um enorme circulo de concreto, acrescentou que aquilo estava localizado em frente à 
Nascente do Rio Tietê e  os alunos não sabem para o que servirá aquilo que estava parado, 
trincado e abandonado pela empreiteira. Lamentou que, diante de tais fotos, ainda querem 
que ele fique calado e querem falar dele ainda, questionando se não têm noção do dinheiro 
aplicado naquela obra, pois, um milhão e oitocentos mil reais é como se fosse uma loteria. 
Concluiu ressaltando a necessidade de fiscalizar as obras, pois, a cidade “está à Deus 
dará”, não tem  Assessor ou Fiscal para acompanhar as obras e, se tiver, que lhe prove, 
mas, não há ninguém, haja vista que começam uma obra e, sem terminar, começam outra, 
pois querem mostrar serviço para poder receberem e, finalizando, ressaltou que as obras 
devem ser concluídas. O VER. PEDRO DA FONSECA iniciou justificando oralmente sua 
Indicação Nº 72, dizendo que, há muito, tem se falado sobre os pontos de ônibus e o local 
que solicita a implantação é um espaço que ficou faltando. Ressaltou que muitos munícipes 
que vêm da Rua 28 de Fevereiro, XV de Novembro e até mesmo os que vêm do Bairro 
Fartura e descem a Rua Domingos Freire de Almeida solicitam tal ponto, portanto, finalizou, 
dizendo que espera que o Sr. Prefeito e a Empresa Júlio Simões se sensibilizem e atendam 
esta proposição.  O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA reportou-se ao Projeto de Lei Nº 
09, dizendo que o Poder Executivo deveria fazer a revisão geral no Plano de Carreira do 
Magistério, alvo desta matéria. Esclareceu que o Artigo 26 do referido plano não está sendo 
citado neste projeto, mas, nele consta que os profissionais do magistério poderão usufruir 
de um mês de Licença Prêmio, ao longo de cinco anos. Entretanto, há algumas regras não 
cumpridas pela Secretaria Municipal de Educação que impedem o direito à citada licença, 
como por exemplo, que aquela secretaria deve proporcionar aos profissionais de educação 
a realização de curso de, no mínimo, trinta horas anuais; o que não ocorrendo, impossibilita 
o direito à licença.  Disse ainda que há cursos de formação complementar a ser realizado 
em horário diverso do trabalho docente, mas, não é o que ocorreu, recentemente. Diante do 
exposto, espera que seja também adequado o Artigo 26, a fim de garantir o direito àqueles 
profissionais que estão sendo prejudicados, diante destes três anos que não lhes foi 
oferecido nenhum curso, impossibilitando o cumprindo das trinta horas exigidas. Concluiu 
relatando que esteve visitando algumas unidades escolares e ainda visitará outras, para 
propor,  através da sua comissão (COSPES – Comissão de Educação), algumas mudanças 
para melhor adequar esta matéria. Justificando oralmente seu Requerimento Nº 50, disse 
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que solicita a grade curricular porque, se todo processo para aquisição das apostilas foi 
iniciado em setembro passado, daria para ter alterado a grade a ser aplicada neste ano, 
entretanto, pelo que sabe, não foi feito. Acrescentou que, se as apostilas foram adquiridas, 
houve gasto, portanto, alguém deve responder por isso, inclusive, cabendo manifestação 
dos conselhos e da equipe que avaliou o material, acerca das apostilas de inglês. Também 
informou que foram encaminhadas setenta apostilas para a Creche, que conta atualmente 
com vinte alunos, alguns com um ano e sete meses, recebendo orientação pela apostila, 
necessitando levantar a situação desta aplicação. Comentou que,  a cada bimestre, deve-se 
distribuir nova apostila, todavia, há séries que ainda não receberam as do primeiro bimestre. 
Concluiu enfatizando que, nas visitas que tem feito às unidades escolares, levantando tais 
dados, também constatou outras necessidades básicas pendentes, embora todo o 
orçamento que dispõe a Área de Educação. Reportando-se ao seu Requerimento Nº 51, 
disse que há sala, na Rede Municipal, com apenas nove alunos,  viabilizando o 
desmembramento sugerido, evitando muito trabalho a um só profissional. Sobre o seu 
Requerimento Nº 52, disse aguardar ansioso sua resposta, porque os Vereadores estão 
brigando por um pequeno reajuste aos funcionários, enquanto há secretários e diretores 
recebendo adiantamento em valores a serem esclarecidos, pois, diante da falta de recursos, 
não entende como se aceita tais pedidos. Ao justificar sua Indicação Nº 75, disse que todos 
ouvem falar que o mal do século é a droga, que está em todo mundo, incluindo nossa 
cidade; portanto, para combatê-la, precisa de projetos esportivos, culturais e educacionais 
para os jovens e crianças, sendo o Projeto Guri, realizado em parceria entre a ONG Santa 
Marcelina e o Estado, não mais com o município, contudo, cabe a este último, em várias 
cidades, ceder o espaço para sua realização. Prosseguindo, disse que conversou com 
vários pais que lhe procuraram reclamando a falta de espaço, assim como com 
representantes da citada ONG, e ambos disseram que falta entendimento com a 
Administração Municipal acerca do espaço, contudo, espera que esse projeto já não tenha 
sido extinto nesta tarde desta sessão, após a reunião que aconteceria. Sobre o Projeto de 
Lei dispondo sobre reajuste salarial dos funcionários públicos municipais, disse que a 
Comissão de Justiça e Redação já exarou Parecer,  discriminando que, dos sete por cento 
propostos pelo Poder Executivo,  seis inteiros e oito centésimos referem-se à revisão e,  os 
outros noventa e dois centésimos à  reajuste salarial. Tomou conhecimento de uma reunião 
realizada, neste dia e nesta Casa de Leis, com os membros da Comissão de Finanças deste 
Legislativo, onde estiveram representantes da Administração Municipal, propondo a cessão 
de abono e, muito embora desconheça a parte legal dessa proposta, gostaria que, o 
primeiro projeto (Projeto de Lei Nº 007/12) estivesse sendo votado nesta sessão, pois, o que 
vier a acrescentar, será lucro. Falou ainda, que se vier, para esta Casa de Leis, outra 
proposta, espera,  tenham dado ciência ao Sindicato da classe, reiterando que deveriam 
votar aquele primeiro. Lembrou que, inicialmente, a Administração Municipal enviou ofício 
justificando a falta de recursos para conceder reajuste salarial e, após pressão deste 
Legislativo, tal recurso apareceu, tanto que chegou projeto e foi exarado parecer, contudo, 
também é necessário saber se os encargos estão sendo repassados conforme recolhidos 
dos funcionários. Finalizando, disse que foram tratadas situações que abrangem educação, 
professores e agora os demais funcionários, portanto, deveriam parar e acertá-las, alertando 
que, tudo o que não for resolvido antes do pleito eleitoral, não poderá ser resolvido no seu 
decorrer.  O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES, reportando-se ao Requerimento Nº 
51,  de autoria do Nobre Par Claudinei, disse que também foi procurado por alguns 
profissionais da EMEF Antonio Alves de Alvarenga, necessitando também do 
desmembramento devido à implantação das apostilas, que é um método novo. Questionou 
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como está a situação dos professores que, em certas escolas, atendem cinco séries 
concomitantes,  sugerindo também discutirem propostas para melhorar esta situação dos 
profissionais do magistério que estão enfrentando dificuldades. Justificando oralmente sua 
Indicação Nº 66, acrescentou que, no dia da distribuição das já citadas apostilas, quando o 
Prefeito Adilson esteve na escola, foi-lhe questionado a possibilidade dele passear na 
escola para conhecer os problemas enfrentados nos dias de chuva e de sol, quando ele se 
comprometeu em construir um pátio. Mas, enquanto isso não é realizado, o mato está 
crescendo, necessitando da limpeza ora solicitada, a fim de evitar o agravamento da 
situação e as constantes cobranças da comunidade escolar.  Com relação ao Projeto Guri, 
alvo da Indicação Nº 75, também do Nobre Par Claudinei,  disse que também foi procurado 
por algumas mães, portanto, espera que o Chefe do Poder Executivo se empenhe,  ao 
máximo,  evitando que, à exemplo de outras entidades que já perderam projetos 
importantes e que tiravam as crianças das ruas e dos seus conseqüentes riscos, não perca 
agora mais este projeto que atende a área social e educacional, portanto, de interesse 
público e merecedor do total apoio do Poder Público. Também justificou oralmente sua 
Indicação Nº 78, dizendo que já citou o problema, mas, agora oficializa-o, porque os 
moradores daqueles arredores, solicitam, há muito, a limpeza que não foi concluída. 
Concluiu dizendo que a falta de limpeza deixa os moradores apreensivos, haja vista que os 
animais peçonhentos estão invadindo as casas, necessitando das providências ora 
solicitadas. Quanto à obra do Parque da Nascente, matéria da Indicação Nº 71, do Nobre 
Par Sérgio dos Santos, lembrou que, há um mês, apresentou requerimento solicitando 
informações acerca dos motivos da sua paralisação e, na última sexta-feira, recebeu um 
pedido para dilação do prazo, em mais trinta dias. Lamentou que só para prestar a 
informação solicitada, cuja obra está parada há muito,  a Administração Municipal ainda 
precise de mais trinta dias, além do que já se passou, para informar seus motivos, levando-o 
a acreditar que ninguém acompanhou a obra,  por isso,  ninguém sabe de nada. Dirigindo-
se ao Sr. Presidente, solicitou-lhe cobrar a resposta, com urgência, do Chefe do Executivo, 
evitando sejam necessárias outras providências cabíveis. Quanto ao reajuste salarial dos 
servidores, disse que participou da reunião, nesta Casa, na tarde desta sessão e, embora o 
Assessor Jurídico ateste que a matéria é legal e constitucional, disse que, mesmo sem 
conhecimento jurídico, não acredita que pode estar correto um projeto em que servidores 
municipais terão seus salários com valores inferiores ao Salário Mínimo Nacional. Concluiu 
dizendo que a Comissão de Finanças e Orçamento trouxe, para ess reunião, o Chefe do 
Poder Executivo até esta Casa de Leis, o qual protocolou uma proposta para concessão de 
um abono, no valor de quinze reais,  a todos servidores municipais, mas, mesmo assim, 
verificará a legalidade para votar de forma correta. Enfatizou que, em momento algum, está 
fazendo politicagem, pois, se em anos anteriores votou projeto de igual teor, lembrou que, 
em nenhum deles, os funcionários receberiam valor inferior ao Salário Mínimo.  Questionou 
se os Vereadores não estiverem ao lado e se posicionarem a favor dos que recebem os 
menores salários da Prefeitura Municipal, quem os apoiará. Concluiu pela necessidade dos 
Vereadores ficarem atentos ao projeto evitando que servidores recebam salários menores 
que o mínimo e, finalizando,  enfatizou que será contrário a qualquer projeto que venha a 
prejudicá-los. Não havendo mais oradores inscritos, o SR.  PRESIDENTE, com relação à 
postura dos Vereadores na tribuna, esclareceu a população que os mesmos devem atentar-
se aos dispositivos regimentais. Acrescentou que, de acordo com o Artigo 69 do Regimento 
Interno da Casa, dispondo sobre criação e encaminhamento de Comissões Especiais de 
Inquérito, em seu Parágrafo 1º,  diz:  “recebido o requerimento, a Mesa elaborará Projeto de 
Resolução”. Enfatizou que, a partir do recebimento, deve ser encaminhado para leitura, o 



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 

DE SALESÓPOLISDE SALESÓPOLISDE SALESÓPOLISDE SALESÓPOLIS    
Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - Salesópolis/SP 

CEP: 08970-000    - Tel\Fax: (011) 4696-1333/1716/1731 
Site www.camarasalesopolis.sp.gov.br Email: cmsalesopolis@uol.com.br 

 

continuação da Ata da 08ª Sessão Ordinária, realizad a em 16 de Abril de 2012                                         FL. 7 
 

 

 

que ocorreu nesta sessão. Na sequência, leu o Parágrafo 2º do Artigo 68, que segue 
transcrito: “O Projeto de Resolução a que alude o Parágrafo anterior, independentemente de 
Parecer, terá uma única discussão e votação na Ordem do Dia da sessão subsequente 
àquela de sua apresentação”. Terminada a leitura, prosseguiu esclarecendo que, se o foi 
lido e apresentado nesta data,  não pode ser deliberado, sendo necessário passar  pelos 
demais Vereadores. Acrescentou que, com vinte anos de Câmara, o Ver. Sérgio dos Santos 
não tem este entendimento, mas, não ficaria explicando a cartilha ao Nobre Vereador. 
Ressaltou que, ao solicitar o aparte ao Vereador que utilizava a tribuna, pretendia lembrá-lo 
de que falava besteira, disponibilizando o Regimento Interno para que fosse confirmado o 
que estava dizendo.  Neste momento, o Ver. Sérgio dos Santos  tentou interromper o Sr. 
Presidente e não foi autorizado, criando-se nova discussão entre ambos, quando então o 
SR. PRESIDENTE esclareceu que todo documento, para constar da sessão, deve ser 
protocolado até a sexta-feira que a antecede e, depois, é distribuído aos Vereadores para 
manifestarem seus pareceres e deliberarem. Concluiu dizendo que seus esclarecimentos 
foram para que a população entenda os trâmites nesta Casa de Leis. Nnão havendo 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. SÉRGIO DOS SANTOS disse que, lendo o blog do Sr. Nelson, constatou uma 
resposta do Sr. Flávio, servidor municipal, sobre a matéria “Rota do Lixo” e prosseguiu 
dizendo conforme segue: ”Aproveito então esta oportunidade para esclarecer aos que ainda 
não sabem qual é a Rota do Lixo de nossa cidade, praticamente todos os bairros estão 
nessa rota. Até na cidade, muitas vezes, observamos e recebemos reclamações de que não 
foi feita a coleta por vários dias, porque o caminhão estava quebrado ou por falta de 
pagamento ao fornecedor de combustível ou  sei lá o que. Quando o Sr. Prefeito se dispôs a 
ser candidato a Prefeito, preste muito bem atenção, ele tinha a obrigação de saber todos os 
problemas da cidade, inclusive, o problema do lixo,  não deixando tanto lixo abandonado 
nos bairros. Você veja, todos os Prefeitos, na época de eleição, diz que tem um abacaxi, 
mas, todos eles querem descascar o abacaxi; pode estar azedo, mas todos eles querem. Sr. 
Flávio que, segundo consta, trabalha na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, deveria  
cuidar mais da sua área, assim como deveria saber que a não  retirada do lixo é crime 
ambiental; se o lixo está em fedentina, prejudica a saúde, então, se denunciar no Ministério 
Público dá problema.  Deveria então, como se demonstra tão sabedor, orientar muito bem a 
Administração, inclusive o Secretário e Prefeito a tomar efetivas atitudes, achar alternativas 
para solução deste problema que é uma agressão ao meio ambiente e a toda população. 
Por isso, peço que o  Sr. Flávio, que na referida matéria defendeu tanto a administração, 
que oriente melhor o Sr. Prefeito e faça jus ao que o senhor ganha, porque eu acho que não 
está fazendo jus a nada.  Deve ser por isso que o Sr. Prefeito está na situação em que se 
encontra hoje,  muito mal-assessorado, porque se tivesse bem assessorado, pelo menos o 
lixo, ele estava catando. Quero citar um caso que ocorreu ontem; é que quando o Prefeito 
foi eleito, ele prometeu isso na saúde, isso aqui e ali; vou ler um trechinho da denúncia que 
chegou para mim e, quando me chega denúncia, pode ser o que for, eu tenho que relatar. 
Na Santa Casa, ontem, foi internado um rapaz com overdose  e não tinha médico para 
atendê-lo nessa emergência. Você veja, uma Santa Casa não ter médico, meu Deus do céu, 
o que está acontecendo? Então é melhor fechar a Santa Casa; não tem ninguém e pronto, 
não ter médico na Santa Casa é um grande absurdo. Isto  não poderia jamais acontecer; o 
Pronto-Atendimento tem que estar funcionando vinte e quatro horas, como sempre 
defendeu o Sr. Prefeito em campanha,  e ainda pede o apoio da Câmara para aumentar o 
repasse para a Santa Casa, sendo que a Santa Casa não está cumprindo com seus 
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deveres, porque não é só ontem que não tinha médico, muitas vezes não tem e o coitado do 
povo está lá. Segundo consta, o rapaz só conseguiu o socorro com o pessoal do SAMU, que 
o levou até Mogi;   embora, disse que havia uma ambulância da Prefeitura perto da 
residência daquele cidadão,  que não o socorreu,  porque ninguém  podia tocar o rapaz para 
colocá-lo na ambulância.  Mas eu pergunto: só não pode por as mãos quando é acidente? 
Então pode deixar qualquer cidadão morrer? Será que foi por falta de luvas ou o que 
impediu de atender a necessidade daquele rapaz e de seus familiares que estavam 
desesperados por socorro e não teve socorro de jeito nenhum?  É lamentável tanto descaso 
da Administração com a nossa população, seja na coleta de lixo, na área da saúde, na 
educação, nas obras urbanas e rurais, sem falar com relação aos nossos servidores 
municipais, coitados, estão à Deus dará, implorando um salarinho e o Prefeito não faz nada 
para resolver. Até quando  teremos que assistir passivos a tudo isso? É preciso que o povo 
não se esqueça de tudo isso que está acontecendo  nas próximas eleições. Recebi ainda 
outra grave denúncia, porque aqui, quem quiser denunciar, pode falar que eu estou aqui 
para representar o povo nesta tribuna, e vou denunciar mesmo, porque o Vereador é a voz 
do povo, está aqui representando o povo, e quando ele tiver alguma denúncia, a tribuna é a 
voz do povo, onde deve valer o nosso direito e o voto do cidadão. Como eu estava falando, 
recebi outra grave denúncia, de um servidor municipal que disse estar sendo descontado, 
no seu holerite, o vale transporte e  ele não está sendo repassado. Olhe, o Prefeito 
desconta o vale transporte dele e não repassa; meu Deus do céu, isso não pode acontecer.  
Já passou quase quinze dias do pagamento e o servidor não recebeu o seu devido vale-
transporte.  Mais uma vez eu pergunto: o que está acontecendo com essa Administração, 
meu Deus do céu. Será que a população tem  que se revoltar mesmo,  fazer um abaixo-
assinado e tirar este Prefeito que não está fazendo nada? Porque, quando o Prefeito é 
votado, é para administrar nossa cidade, se não está administrando, tem que tomar uma 
providência.   Isso não pode acontecer, pois o prazo máximo, como já falei aqui, deve ser 
cinco dias. Gostaria de estar usando a tribuna para apontar as coisas boas dessa 
Administração, mas onde estão as coisas boas do Sr. Prefeito? Eu poderia chegar aqui e 
apresentar, olha, este Prefeito é maravilhoso, está fazendo isso aqui e ali, está fazendo uma 
obra bonita. Está fazendo em frente a escola, uma que parece um cemitério; é obra que 
possa falar do Sr. Prefeito, é obra bonita? É obra caríssima, oitocentos e trinta e dois mil 
reais; eles pensam que dinheiro cai do céu, vai fazendo e pronto. Por mais que eu procure, 
o que encontro é só descaso, desleixo e má-vontade em atender ao povo e críticas a alguns 
Vereadores por apontar denúncias,  esses graves problemas da atual Administração.  Não é 
coisa que eu estou falando, é coisa que o povo vem trazendo pra gente, o povo não está 
aguentando mais esta situação que está acontecendo em nossa cidade. Será que estou 
falando grego? Estou falando a verdade, mas se eu estiver mentindo, alguém pode falar 
aqui: olha Vereador, você está mentindo, nada disso está acontecendo aqui, você está 
inventado. Esses dias, fui visitar uma escola no Pico Agudo, veja que descaso, pelo amor de 
Deus, precisa e até quero parabenizar as duas senhoras que,  pediram para não falar o 
nome delas,  dão apoio à professora da zona rural, pois, ela tem que preparar a merenda e 
servir os alunos. Quantos minutos sobrarão para os alunos aprenderem? Quando os 
coitados prestarem um concurso não vão passar, não pela professora que não é capaz, ela 
é formada e dedicada, mas, o espaço de tempo dela é muito curto para ensinar os alunos. 
Eu quero aqui parabenizar as professoras da zona rural, porque alguém ajuda a preparar a 
merenda para os alunos? E  há tantos vagabundos na Prefeitura, em cargos de confiança, 
está lotado, mas não poderia contratar uma merendeira para ajudar estas professoras? 
Poderia sim.” Prosseguindo, o orador reportou-se às promessas do Sr. Prefeito, constantes 
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do seu livreto de campanha, questionando onde estão os conserveiros rurais para manter as 
estradas que, conforme expôs as fotos, não têm condições de tráfego. Também questionou 
onde estavam os remédios que ele prometeu entregar nas casas, através de motoboy, e 
nada disso é visto pela população. Sugeriu então que, na época de eleição, todos cobrem 
do Sr. Prefeito Municipal o cumprimento de suas promessas, alertando,  conforme consta na 
Bíblia, que tenham cuidado com os falsos profetas, pois, eles vão aparecer dizendo que é 
Jesus, assim como o Sr. Prefeito aparecerá nas casas da zona rural com novas promessas. 
Alertou para que a população não caia em falsas promessas, que dêem um basta nesta 
administração de incompetentes e  disse que, se alguém julgar que ele está falando mentira, 
deve defender o Prefeito Adilson e ele aceitará. Mas, prosseguiu, disse que ouve apenas 
críticas e vê obras inacabadas, como é o caso da que mostrou (obra da calçada), realizada 
no Distrito do Remédio, que se bem feita, não teria sido arrastada pela enxurrada. Enfatizou 
a necessidade de fiscalizar as obras, lembrando que trabalhou quinze anos no DAEE, onde 
o Fiscal de Obras visitava o trabalho das empreiteiras e, não estando a contento, era refeito. 
Mas, nesta cidade,  vê que estão “tocando com a barriga”, basta a empreiteira mostrar a 
medição para receber, e enquanto isso o povo tem que aceitar. Garantiu que, enquanto 
estiver nesta Casa de Leis, denunciará, portanto, pede à Deus que lhe conceda inteligência 
para usar a tribuna e falar a verdade, sem jamais levantar calúnia, que não pertence à Deus, 
mas ao “encardido”. Enfatizou que jamais alguém ouvirá de sua boca, uma denúncia vazia, 
apenas fala, como no caso do Ver. Sebastião,  porque tem certeza e dispõe de documento, 
bem como tem certeza que os outros dois Vereadores (Angelino e Sérgio Feliciano) não o 
acompanharam. Pediu desculpa pelos momentos que se exalta na tribuna, acrescentando 
que,  às vezes,  não consegue agüentar,  e que é preciso mostrar “pulso firme” para que 
esta gestão crie vergonha e acompanhe as obras que vem se realizando no município, pois, 
acredita tenha sido apenas uma concluída, que é a Praça do Cemitério, à qual ele já pediu 
para consertar o reboco. Citou as obras inacabadas: Arco da Vila Henrique, calçadas da 
avenida do Portal, Rua da Lapa, avenida em frente a Escola Estadual Professora Olga 
Chakur Farah, ou seja, todas essas sem terminar, mas, certamente, as empresas 
responsáveis já devem ter recebido quase a metade do valor. Por fim, disse que continuará 
trabalhando para o povo, é isso que quer e continuará fazendo. O VER. PEDRO DA 
FONSECA disse que, há alguns dias, apresentou um requerimento, questionando sobre a 
reabertura de uma Agência do Banco do Brasil neste município, substituindo o atual Posto 
de Atendimento. Informou que, segundo a Diretoria e Gerência da Agência de Biritiba Mirim, 
aquela instituição está procurando um local que atenda as normas técnicas do Banco 
Central. Acrescentou ainda que, segundo informações, a Caixa Econômica Federal também 
procura por um imóvel para implantar uma Agência neste município. Em resposta também 
ao seu questionamento acerca do acúmulo de lixo na Estrada das Pitas, disse que passou 
pelo local e viu, no final de semana, que foi coletado, fato que demonstra que o Vereador 
realmente deve usar a tribuna, cobrar e fazer o papel de representante do povo. Atendendo 
questionamento do Nobre Colega Vanderlon,  informou que a reunião com representantes 
do Setor de Obras da Municipalidade, solicitada pela Comissão de Obras (da qual o orador 
é Presidente), agendada para a tarde desta data, foi transferida para a próxima quinta-feira; 
portanto, lembrou aos Nobres Pares Claudinei e Sebastião que será a oportunidade de 
obterem informações acerca das obras públicas. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA 
iniciou comentando que, em resposta ao seu Requerimento Nº 02, no qual questionou o 
motivo da retirada das guias da Rua Sebastião Soares Leite, o Sr. Mário – Secretário 
Municipal de Obras, diz que a empresa responsável pela obra retirou as guias porque  
cometeu um engano ao colocá-las naquela rua e que a Administração não foi onerada. O 
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orador acrescentou que isso demonstra falta de fiscalização e, ao mesmo tempo, de entrega 
do projeto à empresa responsável pela obra. Disse que encaminhará cópia da resposta aos 
moradores da rua, contudo, disse que isso parece uma brincadeira. Outro caso que citou  foi 
a resposta do Poder Executivo à sua Indicação Nº 34, na qual solicita medidas para agilizar 
o atendimento na realização de exames de ultrassonografia, lembrando que ele próprio se 
empenhou, na gestão anterior,  para conseguir recursos necessários à aquisição,  tanto do 
aparelho de raio-x quanto de ultrassonografia. Leu então a resposta que segue transcrita 
com os apontamentos do orador: “Quanto a adotar medidas para agilizar o atendimento na 
realização de tais exames, informamos que a profissional responsável pela execução do 
serviço de ultrassonografia, Dra. Sandra Mara Ramos,  solicitou antecipação do seu período 
de férias”. O orador acrescentou reconhecendo que é um direito dela, que trabalha e tem 
que ter férias mesmo. Prosseguindo com a leitura: “E sendo uma médica a qual se encontra 
sob empréstimo do Estado para esta região, tem o direito de gozar suas férias na ocasião 
que lhe aprouver.” Novamente o orador acrescentou que, tanto ela quanto qualquer outro 
funcionário do município tem esse direito e, prosseguindo com a leitura: “Quanto a 
dificuldade de agendamento, ocorre que houve um acréscimo na demanda”. O orador 
ressaltou que isso é claro, pois, há quatro meses não estavam marcando, então, o 
acréscimo na demanda é natural. Para concluir o documento, leu: “ E temos ciência de que 
há necessidade da contratação de mais um profissional especialista para esta função,   este 
tipo de contratação só poderá ocorrer via concurso público, o qual não pode ser feito no 
momento, ou via contratação em caráter emergencial, que já será solicitado por esta 
Secretaria Municipal de Saúde ao Executivo. Lembramos ainda que,  toda vez que 
colocamos um aparelho em funcionamento,  temos que levar em conta a logística, ou seja, 
ao se colocar um aparelho de ultrassom para funcionar, deveríamos prever a contratação de 
um profissional para o caso, o que não foi feito na gestão anterior.  Apenas adaptou um 
profissional do Estado que detinha o conhecimento para tal...” Terminada a leitura, o orador 
disse que este é o último ano desta gestão e ainda estão falando da gestão anterior, 
contudo, lembrou que a atual Secretária Municipal de Saúde já foi Secretária em outros 
governos, e que o atual Prefeito era Secretário Municipal de Saúde quando da aquisição do 
citado aparelho de ultrassom. Falou ainda que, se naquele cargo não brigou para conseguir 
tal profissinal, atualmente,  como Prefeito Municipal,  poderia tê-lo feito. Questionou então, 
por que chamaram mais duas dentistas, se o município já contava com um do Estado e 
outro do Município, o que era mais emergencial e se teriam considerado tudo isso. 
Ressaltou que alguns Secretários Municipais deveriam ter ido embora,  há tempos;  primeiro 
porque não gostam da cidade e, segundo, por não servirem para o que estão fazendo, ou 
seja, podem até ser ótimo profissional na sua área, mas não para o cargo que ocupam. 
Acrescentou então que, a Secretária, ao responder que “vai enviar, com urgência, o pedido 
ao Executivo”, demonstra que  não precisa os Vereadores usarem a tribuna para falar o que 
está acontecendo, sabe bem o que acontece. Falou que, naquele documento, ainda 
informam que tal exame pode ser agendado em outras cidades, como Mogi das Cruzes e 
São Paulo,  contudo,  acredita que então faltará ambulância porque a utilizam 
erroneamente. Disse saber das dificuldades, que não é “marinheiro de primeira viagem”,  
mas, se os Veradores não falam e não colocam no papel,  eles ficam alegando que o 
aparelho é novo e não tem quem o opere e, passados seis anos, nada se fez. Contudo, 
enfatizou que não é ele o Secretário Municipal de Saúde, nem Diretor de Saúde e não foi 
Prefeito Municipal, mas, como Vereador, fez o seu trabalho, conseguiu emendas para 
aquisição de aparelhos de ultrassom e raio-x, e para aquisição de veículo para transporte de 
pacientes. Comentou que está tentando uma verba, no valor de setenta e cinco mil reais, 
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para aquisição de um veículo, entretanto, o Deputado que está intermediando o alertou que 
algum problema deve estar acontecendo neste Município e deve ser verificado. Lamentou 
ouvir que ele só critica, enfatizando que ele também trabalha e faz acontecer, seja na 
conquista de verba para pavimentação, aquisição de aparelho ou veículo, e que mesmo 
sendo tachado de oposição, ou não, sempre se empenhou. Sobre o recurso repassado para 
a Santa Casa local, disse que, todos já devem ter ouvido que mudou a direção daquela 
entidade, que um novo grupo foi nomeado, contudo, nada foi informado a esta Casa. 
Apenas enviam pedidos para pagar INSS atrasado ou outras dívidas, seja desta ou da 
administração anterior. Reiterou que deveriam reunir-se com os Vereadores, expor com 
transparência a situação, mas, não fazer como fazem, como é o caso de  segurarem um 
recurso que ele (o orador) próprio solicitou, questionando se não estão interessados ou 
precisando dele. Registrou que não se empenhará em recurso para mais obras a este 
município, pois as já em andamento estão envergonhando a todos. Citou como exemplo, as 
obras do pontos de ônibus que foram retomadas e, embora as construções estejam ficando 
bonitas, estão sendo feitas sobre a mesma fundação, exatamente,  o motivo da paralisação. 
Todavia, disse que, enviar ao Ministério Público todas as obras com problemas, será difícil, 
pois, conforme dito pelo Nobre Par Vanderlon, só para responder o motivo da paralisação 
das obras o Poder Executivo Municipal solicita dilação de prazo. Informou que convocaram 
o Secretário e Diretor Municipal de Obras a estarem nesta Casa de Leis para esclarecerem 
apenas alguns assuntos, no caso, quatro obras inicialmente, e depois, consultariam as 
demais. Dirigindo-se ao Sr. Presidente, disse que está difícil de trabalhar,  diante de 
respostas como as das guias que foram colocadas em local errado. Comentou ainda, as 
várias mensagens, encaminhadas aos celulares de moradores, provenientes de um telefone 
público, pago com recursos da Municipalidade, pedindo voto nas próximas eleições, 
lamentando que para isso encontrem tempo e para fiscalizar obras, reunir com empresas e 
funcionários, não. Dirigindo-se ao Sr. Presidente, esclareceu que desabafava porque ele e 
todos o conhecem, conhecem seu trabalho sério e sua vontade de que as coisas 
aconteçam, independentemente de partido ou Prefeito, e que basta levantar seus trabalhos 
para comprovarem que sempre trabalhou, portanto, acredita que deveriam ter vergonha de 
colocar no papel este tipo de informação (referindo-se à resposta da Secretaria Municipal de 
Saúde à sua Indicação Nº 34). Para finalizar, disse que ele também recebeu denúncia 
acerca do desconto do vale transporte de alguns funcionários que não o estão recebendo, 
contudo, lembrou que há outros casos envolvendo vale transporte e, se a Adminsitração 
Municipal quisesse, poderia resolvê-los.  O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES 
declarou estranhar a resposta à proposição do orador que o antecedeu e, paralelamente, a 
contratação de dentista, além da suspensão de diversos atendimentos sob a justificativa de 
que os aparelhos estão quebrados, ou seja, pagam os profissionais sem realizar os exames, 
enquanto isso, não contratam profissionais para operar aparelhos que estão funcionando. 
Ainda sobre a manifestação do último orador, disse que vários profissionais atendiam no 
município (dentista) e contrataram mais, contudo, não lhes dão condições para realizar o 
serviço, prejudicando o povo. Relatou que recebeu denúncias de escolas que precisam 
enviar os alunos, mas, não o fazem porque os aparelhos não estão funcionando. Citou 
ainda o caso de um munícipe que foi ao Posto de Saúde para agendar consulta com um 
dentista, e não conseguiu devido à problemas no equipamento, sendo orientado a retornar 
após quinze dias, e na oportunidade do retorno,  lhe informaram não ter previsão de data 
para retomar tais agendamentos.  Diante dessas situações, disse que não pode se calar, 
pois, quem sempre “paga o pato” é o povo, o mesmo que paga esses profissionais, através 
dos seus impostos, enfatizando que não culpa os profissionais, mas, a má administração 
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daqueles que deveriam gerenciar o setor e parecem não estar tão preocupados. Ainda 
naquela resposta, com o objetivo de atingir este Vereador, dizem que o problema vem de 
gestões anteriores, acrescentou que isso não vem ao caso, pois, o que os Vereadores 
querem é a solução do problema, para que a população seja atendida conforme a lei 
determina. Reportando-se ao atendimento por ambulância, relatou que, nesta data, ocorreu 
um acidente no Bairro Barro Amarelo, cuja vítima teve fratura na perna e,  atendendo 
solicitação dos familiares,  ele (o orador)  foi à Santa Casa solicitar a ambulância,  obtendo a 
informação de que ambulância não estava equipada para fazer o transporte do paciente. 
Estranhou tal resposta, mas, conseguiu o atendimento com a ambulância do SAMU e, 
embora seus profissionais tenham encontrado dificuldade para achar o local, ao chegarem,  
fizeram os procedimentos necessários.  Questionou, se uma nova vítima ficaria sem 
atendimento por falta de equipamento na ambulância, caso acontecesse alguma coisa na 
cidade, enquanto a ambulância do SAMU atendia aquela ocorrência do Bairro Barro 
Amarelo.  Também questionou se tiraram os equipamentos das ambulâncias porque agora 
tem a ambulância do SAMU, portanto, uma situação que não se pode aceitar, ao contrário 
devem continuar cobrando para que este município, que é Estância Turística, esteja 
preparado para atender a todos. Quanto à falta do médico na Santa Casa local, disse que 
recebeu a mesma denúncia e, sabendo que há profissionais que residem no município, 
esses poderiam cobrir o plantão. Lamentou pela família que teve que se virar, muito 
embora, tanto tenha se falado que a saúde seria prioridade nesta gestão, em que o Vice-
Prefeito é médico. Disse que algo está errado e, embora reconheça que um médico possa 
ter problema, é importante questionar como fica a situação do povo sem o atendimento. 
Declarou esperar que a Comissão de Saúde deste Legislativo apure, veja o que está 
ocorrendo, evitando que a população fique à mercê da sorte. Dirigindo-se ao Sr. Presidente, 
disse que já encaminhou indicação ao Chefe do Poder Executivo, solicitando as 
adequações necessárias nas lombadas recém-construídas na Estrada Salesópolis-Santa 
Branca ou Rodovia Nilo Máximo, assim como também fizeram os moradores daqueles 
arredores, contudo, até o momento, nada foi feito. Disse ter tomado conhecimento de que o 
próprio DER também solicitou tais adequações, inclusive alertando que os responsáveis 
responderão criminalmente, portanto, disse que solicitará cópia desse documento do DER, 
esperando sejam tomadas as providências. Por fim, enfatizou que, toda vez que um 
Vereador solicita qualquer benefício à população, entende que os executores devem fazê-lo 
na forma da lei, evitando que o Vereador tenha que alertá-los dos problemas futuros para a 
atual Administração. O VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR  disse que 
leria o Relatório elaborado por ele enquanto Corregedor Parlamentar, solicitando ao Sr. 
Presidente encartá-lo nos autos pertinentes ao caso do Vereador Sérgio dos Santos. Neste 
momento, atendendo alerta do Nobre Ver. Sérgio dos Santos, o SR. PRESIDENTE advertiu 
o orador que o documento tratava de matéria vencida, entretanto, o orador  esclareceu que, 
na fase do  Expediente, foi lido outro documento da Corregedoria, mas, o que ele pretendia 
ler era um novo documento que nem tinha sido protocolado. O SR. PRESIDENTE acatou a 
justificativa do orador, o qual iniciou a leitura do documento, que segue segue transcrito: 
“Relatório da Corregedoria Parlamentar. Como Corregedor Parlamentar deste Legislativo, o 
Vereador que a este subscreve, usando das minhas atribuições legais, no dia 02/04/2012, 
solicitei que o recém empossado Vereador SÉRGIO DOS SANTOS apresentasse o 
competente “Atestado de Residência” e outros documentos que comprovassem que, 
efetivamente, reside no  território do Município de Salesópolis. No último dia 08/04/2012, o 
referido Vereador apresentou, tão somente, uma declaração que residia na Rua 2, Casa 42, 
no Bairro dos Buenos, nesta urbe; anexando a esta declaração uma conta mensal de 
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consumo de água lançada em seu nome, e nada mais. Com certeza, o “Atestado de 
Residência” teria que ter sido expedido por uma autoridade ou órgão público competente; 
sendo certo, que a “Declaração de Residência” feita pelo próprio edil não atende ao 
solicitado, pois foi o próprio edil que  a assinou e entregou sem que nenhuma pessoa, além 
do interessado, atestasse sua validade como prova de residência; razão pela qual, não 
consideramos os documentos apresentados como provas validas de residência do edil no 
território do município onde o Vereador exerce, no momento, o mandato de Vereador deste 
Legislativo. Diligenciamos para apurar a verdade, tanto que, recordamos, recentemente 
foram feitos cadastramentos de vários bairros, objetivando futura regularização fundiária em 
nosso município e, assim, pessoalmente, procuramos o setor competente da administração 
municipal, onde verificamos que o bairro, onde o Vereador Sérgio dos Santos apresentou 
como sendo o local de sua residência, tinha sido cadastrado para que entrasse no programa 
de regularização fundiária do município. “In loco”, constatei que no endereço apresentado, 
na Casa de nº 42, os documentos (acréscimo do orador: “ num determinado envelope, feito 
para todas as casas do recadastramento”)  desse imóvel residencial estão lançados em 
nome de MARIA HELENA DE PAULA SILVA, enquanto que a “Conta de Água” está em 
nome de SERGIO DOS SANTOS nesse mesmo endereço. Constatamos, ainda, que no 
mesmo envelope dos documentos acima existe, também, um outro lançamento de “Conta 
de Luz” em nome de MARCOS RODRIGUES SILVA, irmão de criação do Vereador Sérgio 
dos Santos e, também, marido de MARIA HELENA DE PAULA SILVA. Estranhei, pois existe 
uma “Conta de Água” no nº 42 e uma outra “Conta de Luz” no nº 44, na mesma Rua 2, no 
Bairro dos Buenos, no mesmo envelope de cadastramento com endereço de residência nº 
42, onde a Sra. Maria Helena Paula Silva e seu marido Marcos Rodrigues Silva e seus filhos 
residem e deram entrada nos documentos, pleiteando a regularização fundiária do imóvel 
residencial. Verificando, “in loco”, constatei que existe o nº 44, na referida Rua 2, só que, 
verdadeiramente, é a residência do Sr. ROBERTO BARBOSA SANDOVAL, imóvel esse que 
nada tem a ver com o nº 42 da mesma rua.  Esta Corregedoria Parlamentar chegou a uma 
óbvia conclusão, ou seja, o Vereador Sergio dos Santos há muito tempo vem utilizando-se 
de artimanha, de má-fé, transferindo a “Conta de Água” para o seu nome, com claro objetivo 
de utilizar desse documento para ter um documento que desse a falsa indicação de que o 
mesmo possui “residência” em nosso Município, se assim precisasse, tal qual ocorreu no 
episódio de afastamento da Vereadora Deise Aparecida Correa Duque, quando, na 
condição de suplente passou a ocupar uma cadeira neste Legislativo, em face do outro 
suplente que o precedia ter se recusado a assumir o mandato pelo prazo de 60 dias, 
assumiu por esse período, com todas as prerrogativas inerentes a função e, também, com 
as responsabilidades exigidas, sendo uma das mais importantes que é o Vereador RESIDA 
NO MUNICÍPIO. Na declaração de bens que entregou no  dia de sua posse, o Vereador 
Sérgio dos Santos declarou possuir um imóvel em Salesópolis, na Rua Pedro Rodrigues de 
Camargo e outro em Santa Branca, na Rua Francisco Messina. O imóvel de Salesópolis não 
pôde ser utilizado como sendo seu endereço, pois o mesmo encontra-se locado para 
atividade comercial, razão pela qual, lançou mão do condenável expediente de utilizar-se do 
endereço da residência do seu irmão de criação, Sr. MARCOS RODRIGUES DA SILVA. 
Restou incontroverso que a intenção do Vereador Sérgio dos Santos, ao utilizar-se do 
endereço apresentado, como sendo sua residência, é, manobra fraudulenta 
premeditadamente arranjada, com o objetivo de fraudar a Lei, com essa falsa declaração de 
residência. Afinal, é público e notório, do conhecimento de todos em Salesópolis, que o 
referido Vereador reside há vários anos na cidade de Santa Branca,  com a sua esposa e 
filho, no endereço apresentado em sua declaração de bens; tanto que seu filho está 
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matriculado em escola pública daquele município e, mais ainda, nas últimas eleições 
municipais, a esposa do Vereador lançou-se candidata a vereança e o seu marido, Sérgio 
dos Santos, no mesmo pleito eleitoral foi candidato em Salesópolis. Uma pergunta muito 
importante deve ser respondida: Sergio dos Santos candidato em Salesópolis e sua esposa 
em Santa Branca, pergunta-se: como ambos comprovaram suas residências perante a 
Justiça Eleitoral, quando das suas candidaturas? Novamente, salientamos, ficou bem clara 
que a intenção do Vereador em burlar o que a Lei determina com relação a obrigatoriedade 
do Vereador  “RESIDIR NO MUNICÍPIO” não se restringe ao recente episódio de assunção 
temporária como Vereador assumindo vaga por período de 60 dias neste Legislativo, mas, 
em verdade há muito tempo, o Sr. Sérgio dos Santos pratica “Crime de Falsidade 
Ideológica” para comprovar sua residência no território do nosso Município, com claro 
objetivo de continuar a disputar e exercer mandato de vereador neste município. Outrossim, 
importante ainda anotar que o não-cumprimento desse requisito, por eventual fraude nos 
documentos apresentados, representa crime por agressão ao disposto nos artigos 348 e 
350 do Código Eleitoral. No entanto, o Código Eleitoral Lei nº 4.737/65 diz no seu artigo 55 
que em caso de mudança de domicílio cabe ao eleitor, quando candidato a vereador, este 
deve requerer ao juiz do novo domicílio sua transferência, que será admitida pelo 
magistrado mediante § 1° inciso III – RESIDÊNCIA MÍ NIMA DE 3 (TRÊS) MESES NO 
NOVO DOMICÍLIO, e ainda frisa a Lei que "deve ser atestada pela autoridade policial ou 
provada por outros meios convincentes", em termos, a prova de domicílio é provar que 
reside no município da circunscrição, portanto em todo momento que se fala em domicilio 
antecede a prova de residência para tanto. Diante do exposto, a lei ainda diz sobre as 
consequências de tal ato, iniciando pelo Decreto Lei nº 201/67 em seu artigo 7° diz que a 
Câmara poderá cassar o mandato de vereador, quando: inciso II – o mesmo Fixar 
residência fora do Município. Devemos lembrar ao Vereador Sérgio dos Santos a diferença 
entre domicílio e residência, sendo certo que a nossa Lei Orgânica Municipal e o Regimento 
Interno deste Legislativo e no Decreto Lei nº 201/67, o VEREADOR NÃO PODE FIXAR 
RESIDÊNCIA FORA DO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO. Espero ter cumprido com a minha 
obrigação de Corregedor Parlamentar, solicitando que a Comissão de Ética e Decoro 
Parlamentar deste Legislativo, de acordo com as disposições legais pertinentes, encontre 
mais subsídios para instruir esta denúncia ora apresentada, tomando todas as medidas 
cabíveis, não só neste caso que envolve este curto período que o Vereador Sérgio dos 
Santos foi empossado, mas que se apure e se verifique, a bem da verdade e da moralidade 
pública e efetivo prestígio da Lei e da Justiça, a situação dos mandatos anteriores, onde o 
mesmo vereador recebia seus subsídios dos cofres públicos e gozava de suas prerrogativas 
no exercício do mandato, recebendo reembolso de despesas e outras verbas pertinentes 
que, se apurado o exercício irregular desse mandato, o vereador deverá devolver aos cofres 
públicos tudo o que recebeu, com as cominações legais pertinentes, encaminhando-se todo 
o apurado e processado para o Ministério Público e a Justiça Eleitoral tomem as 
providências que a Lei determinar. Salesópolis, 13 de abril de 2012. Ver. SEBASTIÃO 
RODRIGUES DE CAMPOS JUNIOR, Corregedor Parlamentar”. Terminada a leitura, o 
orador dirigiu-se ao Sr. Presidente, concluiu que protocolaria o  relatório que acabara de ler 
e que pretendia que o mesmo fosse anexado ao documento já apresentado e lido na fase 
do Expediente desta sessão.  O VER. SÉRGIO DOS SANTOS requereu ao Sr. Presidente a 
palavra, sob a justificativa de que o último orador citou seu nome  e, sendo-lhe deferido, 
iniciou dizendo o que segue transcrito: “Vejam os senhores, olha quem fala em moralidade. 
Come às custas do povo e fica falando de moralidade dentro desta Casa. Esse cara merece 
ser corregedor de alguma coisa? Vejam os senhores se ele merece e, depois, vocês falam. 
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A Justiça Eleitoral me dá o direito. Eu nunca falei que não moro aqui, acabei de falar, moro 
na Rua Dois, casa quarenta e dois, e já foram três eleições consecutivas em que uso este 
endereço, não é agora não. Fui cinco vezes Vereador aqui, consecutivamente. Vou provar 
para este Vereador e para a Comissão aqui que tenho o direito de ir e vir onde eu quiser, só 
não tem este direito aquele que está preso, aquele sim que deveria ir para a cadeia quando 
fica usando o dinheiro dos cofres públicos. Eu posso dormir onde eu quiser, eu sou livre 
com a Justiça, graças à Deus, e não tenho rabo preso com ninguém,  já falei.  Se eu quiser 
sair daqui agora e dormir em Mogi, a Justiça vai me impedir? A Comissão de Ética vai me 
impedir de ir dormir em Mogi, de dormir em Santa Branca ou Caraguatatuba? Eu sou livre e 
tenho residência aqui em Salesópolis sim. Como disse ele (Ver. Sebastião) aqui, a conta de 
água está no meu nome, porque eu acho que o homem tem que ser homem, não é justo eu 
usar a casa da minha cunhada, tomar banho, assistir televisão, ficar lá e deixar de pagar a 
conta de água, não é verdade? Pode ver que eu pago a conta de água, porque meu 
endereço é lá mesmo, não estou negando nunca que não moro aqui, e quantas vezes que 
estou aqui, pode perguntar para todos os vizinhos, falo todos, não um ou dois, quando estou 
em Salesópolis onde eu assisto? Na casa da minha cunhada. Como que eu não resido lá? 
Eu assisto na tua casa por acaso (dirigindo-se ao Corregedor)? Lá sim que é endereço 
falso, mas na casa da minha cunhada não é não, é minha família. Então, por isso que eu 
digo mais uma vez, está procurando “pelo em ovo”, está com a consciência pesada.  
Enquanto aqueles coitadinhos não ganham nem o Salário Mínimo, vai e almoça esta quantia 
aí. Pelo amor de Deus, e depois quer achar coisa. Conforme eu disse aqui, minhas contas 
foram aprovadas, tive cinco mandatos, e todos eles foram aprovados por esta Casa de Leis. 
Já falo que não tenho rabo preso com ninguém e não tenho mesmo. Porque se eu tiver, 
pode trazer aqui nesta tribuna que eu vou defender, eu jamais vou me negar a me defender, 
e esse Vereador (Sebastião) não teve a coragem de se defender quanto a esta nota aí 
(Nota Fiscal de refeição). Ele jamais subiu nesta tribuna e desmentiu o valor da nota, jamais 
subiu para salvar a pele dos dois Vereadores que colocou junto com ele. Eu tive que 
procurar documento e provar que os dois não estavam lá. Qual o momento que esse 
Vereador se defendeu se está com letra do seu próprio punho (no Relatório de Despesas)? 
E depois sou eu quem decoro parlamentar? Vejam só meus senhores, onde chega a 
moralidade do Vereador e ainda quer cobrar alguma coisa de mim. Esse Vereador não tem 
moralidade para cobrar nada de mim não, e duvido que consiga provar alguma coisa. Pois, 
na próxima semana, vou trazer, com firma reconhecida do Cartório, da minha cunhada e do 
meu irmão, que é de criação, mas é de sangue como o considero muito e muito. Vou trazer 
tudo direitinho porque, se eu não puder residir na casa de um parente, vou residir na casa 
dele (do Corregedor)? Oh que beleza! Lá eu vou comer comida boa, de quatrocentos e 
quinhentos reais. Esse Vereador não tem moral de falar nada sobre mim, e vou representar 
na Comissão de Ética sim.” Considerando que o tempo de cinco minutos tinha se esgotado,  
o Ver. Sérgio dos Santos  solicitou então a palavra como Líder de Bancada, sendo-lhe 
concedida pelo Sr. Presidente que alertou-o ao tempo estabelecido no Regimento Interno, 
de cinco minutos. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS, manifestando-se como Líder de 
Bancada (PMDB) ,  iniciou dizendo o que segue transcrito: “que esta denúncia demonstra 
que eles são tão orelhudos, vai na Justiça Eleitoral e me denuncie lá, que a Comissão de 
Ética, desculpando os membros, tirando ele (Ver. Sebastião) que é da comissão, o 
Vanderlon é uma ótima pessoa, não tem nada que o desabone, o Nobre Ver. Angelino, tem 
seis mandatos nesta Casa,  este sim merece estar na Comissão de Ética. Mas, o Vereador 
que come às custas do povo, que fica onerando os cofres públicos, a Nota Fiscal está lá e 
pode comprovar. Merece estar na Comissão de Ética, merece ser Corregedor desta Casa 
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Senhor Presidente? Pelo amor de Deus, tome uma providência urgente porque este rapaz 
não pode ser Corregedor, da Comissão de Ética, porque tem rabo preso, e como eu falei, 
tenho prova. A calúnia, é como falei aqui, é do “encardido”, e ele está do lado do 
“encardido”, não conseguiu descaluniar os dois, caluniou os dois (Vereadores Angelino e 
Sérgio Feliciano) que estavam juntos. Onde já se viu isso,  colocar o nome de uma pessoa 
que nem lá estava? Este sim é um caluniador mesmo, e falo de peito aberto porque não 
tenho medo não. Poxa vida, na despesa eu vou colocar o nome do Nobre Vereador 
Angelino, vou colocar o nome do Nobre Vereador Ratinho e vai passar, mas, ele esquece 
que eu estou na Comissão de Finanças, e fui lá ver, e se vasculhar tem muito mais.  Mas, 
só peguei isto daí, para ele ver que aqui não tem bobo não, eu já estou aqui e vou para o 
meu sexto mandato. Considero este o meu sexto mandato, porque olhem os trabalhos que 
eu fiz nesta Casa, durante este (tempo) e não chegou nem um mês ainda. Vejam o trabalho 
do Vereador, o que ele apresentou nesta Casa aqui, peguem e comparem com o meu. 
Vejam se ele merece estar nesta Casa? Ele teve muito menos voto que eu, mas está aqui 
porque a Lei Eleitoral diz que ele pode estar. Não vou contra, de jeito nenhum, é o partido, é 
o direito dele de estar aqui, e eu não estou falando que não é direito dele. Eu, infelizmente, 
tive mais voto que ele, mas,  por causa do partido, não fui eleito, mas, graças a Deus fui 
muito bem votado, tive mais voto que o Vereador, e por causa disso ele não tem moral para 
falar de mim, de jeito nenhum. Até respeito os demais Vereadores que queiram falar alguma 
coisa de mim. Nossa, que beleza. Eles têm moral para falar de mim, mas, esse Vereador 
não tem não moral para falar de mim não, não tem mesmo, falo bravo mesmo, porque não 
tem. Ele procure andar direito,  porque vou mandar ele pro Fórum,  já mandei e vou mandar 
os documentos de novo, porque ele não é digno de ser representante do povo. É digno de 
ser representante do povo este rapaz deste daqui? Eu vou falar mais uma vez, nasci aqui 
em Salesópolis, meu pai e minha mãe são daqui, não cai de pára-quedas aqui não, nasci 
aqui e todo mundo conhece meu passado. Igual já falei na semana passada aqui,  para 
sobreviver já vendi até pirulito na rua, não precisei vender drogas de forma alguma. Estou 
falando de mim, graças à Deus, tenho minha vida honesta, pode procurar na cidade inteira, 
e se alguém tiver alguma coisa que me desabone, traga para esta Casa de Leis, se tiver 
alguma coisa que fale, o Serginho da Aurora fez isto ou aquilo, eu aceito, mas vai ter que 
provar, porque se não provar, vai levar um processo mesmo. Como já disse, jamais vou 
subir aqui (na tribuna) para falar calúnia de alguém, mas também não quero ser caluniado, 
ele vai provar que eu não moro aqui, ele vai provar que eu sou fraudulento. Fraudulento é 
este senhor aqui, que está ocupando a vaga, ganhando o dinheiro do povo, sem fazer nada, 
este sim é um fraudulento, que está mamando aqui. Este sim é um fraudulento,  que 
fraudou a Nota Fiscal,  quatrocentos e trinta e nove reais à custa do povo, e ainda 
colocando nome dos dois Vereadores que não têm nada a ver. São Vereadores honradores, 
trabalhadores, que trabalham com o povo, agora é justo eles levarem isto nas costas? Não 
é, e por causa disso que eu fui atrás da verdade, desmascarei ele e está desmascarado, 
muito obrigado.” Não havendo mais oradores inscritos o SR. PRESIDENTE informou aos 
Nobres Pares que, a reunião solicitada, pela Comissão de Obras e Saúde, para esta data, 
às quatorze horas, foi adiada pelo Secretário Municipal de Obras, para a próxima quinta-
feira, no mesmo horário, onde serão discutidas quatro obras municipais, esperando todos 
compareçam, a fim de se resolver todas as dúvidas pertinentes. Nada mais a tratar, 
agradeceu a presença de todos e, em nome de Deus,  declarou encerrada a sessão, da 
qual lavrou-se a presente ata. 
 
             Sala Ver. Antonio Paulino de Miranda Júnior, em 16 de Abril de 2012. 



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 

DE SALESÓPOLISDE SALESÓPOLISDE SALESÓPOLISDE SALESÓPOLIS    
Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - Salesópolis/SP 

CEP: 08970-000    - Tel\Fax: (011) 4696-1333/1716/1731 
Site www.camarasalesopolis.sp.gov.br Email: cmsalesopolis@uol.com.br 

 

continuação da Ata da 08ª Sessão Ordinária, realizad a em 16 de Abril de 2012                                         FL. 17 
 

 

 

 
PRESIDENTE : 
 
1º SECRETÁRIO  :    
 
2º SECRETÁRIO  : 
 
  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
23 de Abril de 2012.  
            


