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              ATA DA 10ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁR IA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 07 de Maio de 2012 - 4º Período da 15ª Legislatura. Aos sete 
dias do mês de Maio do ano dois mil e doze, no edifício sede deste Poder Legislativo, 
realizou-se a Décima 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 ausência do Ver. Agnaldo Bueno e presença dos demais membros desta 
Casa.  Havendo número legal, o Sr. Presidente  declarou aberta a sessão e solicitou ao Sr. 
1º Secretário que procedesse a leitura da ata da sessão anterior. Neste momento, o Ver. 
Pedro da Fonseca requereu a dispensa da leitura, requerimento este que, submetido ao 
Plenário, foi aprovado por unanimidade dos presentes, ou seja, oito votos. Ato contínuo, o 
Sr. Presidente submeteu a ata à discussão e votação, sendo a mesma também aprovada 
por unanimidade dos presentes, 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:  MENSAGEM Nº 1.144 do Poder Executivo, 
encaminhando o PROJETO DE LEI Nº 013/12 (Dispõe sobre as Diretrizes para elaboração 
da LEI ORÇAMENTÁRIA para o exercício de 2013,  e dá outras providências) – desp.: À 
Comissão de Finanças e Orçamento, após cumprido o disposto no Art. 205 do RI;  
PROJETO DE LEI Nº 014/12 (Dispõe sobre reajuste salarial ao Pessoal da Câmara 
Municipal da Estância Turística de Salesópolis e dá outras providências), de autoria da 
Mesa Diretora – desp.: Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento; 
REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  058 – Informar se há algum 
profissional prejudicado, impedido de gozar sua licença prêmio, diante do descumprimento 
do Inciso II, do Artigo 26 da LOMS, pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura; se os 
cursos de formação complementar realizados pela referida secretaria estão conforme o 
Inciso III; e se o texto do citado projeto não deveria ser alterado, de forma a seguir as 
normas aplicadas aos docentes do Estado, para critério de licença prêmio; 059 – Informar 
como está o andamento e preparo dos documentos exigidos para liberação do recurso no 
valor de R$ 75.000,00, objetivando a aquisição de um veículo para transporte de pacientes 
na Área de Saúde, resultado da Emenda Parlamentar do Deputado Estadual André do 
Prado, ambos do Ver. Claudinei José de Oliveira;  061 – Cópia do Contrato Nº 24/12, bem 
como da Nota Fiscal referentes à aquisição de material odontológico – Saúde Bucal, do Ver. 
Vanderlon Oliveira Gomes;  062 – Informar os equipamentos adquiridos para o Pronto 
Atendimento, através do Processo Nº 39 e Contrato Nº 001/12, Convite Nº 012/11,  no 
valor de R$ 49.778,00, do Ver. Claudinei José de Oliveira; 063 – Cópia de Convênios, 
Contratos, Processo Copel e Notas de Empenho, relativos ao Convênio firmado entre 
a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de São 
Paulo, no exercício de 2005, bem como o relatório das situações inadequadas não 
realizadas pela Administração anterior, conforme relatado pela atual gestão, de 
autoria da COSPES; e Nº: 060/12 - solicitando ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, 
informar os valores pagos, mensalmente, ao Jornal Salesópolis-Santa Branca, na gestão do 
então Presidente do Legislativo Salesopolense, Ver. Sebastião Rodrigues de Campos 
Júnior, de autoria do Ver. Sérgio dos Santos – desps.: Aprovados, encaminhe-se; MOÇÃO 
DE CONGRATULAÇÕES Nº 005/12  – Ao Sr. Geraldo Camargo Júnior, Encarregado do 
Posto da Sabesp de Salesópolis, pelo excelente trabalho que realizou em Salesópolis 
nestes últimos anos em que foi o responsável pelo posto da autarquia neste município, do 
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Ver. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior e outros – desp.: Aprovada, encaminhe-se;  
INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  091 – Interceder junto à Empresa 
Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a colocação de luminárias nos locais e 
quantidades que relaciona, do Ver. Claudinei José de Oliveira;  092 – Determinar ao setor 
competente, colocar placas nas proximidades da unidade escolar do Bairro Itaguassu, 
informando a existência de escola, como por exemplo: “DEVAGAR – ÁREA ESCOLAR” e/ou 
“CUIDADO – CRIANÇAS COM DESTINO/RETORNO DA ESCOLA”, dos Vers. Angelino 
Rodrigues e Sérgio Aparecido Feliciano de Sá; 093 – Determinar a construção de um muro 
de arrimo na altura do Nº 409 da Rua José Pinto de Freitas, ou determine à Defesa Civil, 
realizar diligências no local, a fim de definir outra medida substitutiva;  094 – Determinar ao 
setor competente, realizar uma operação tapa-buracos na Rua 28 de Fevereiro, bem como 
a limpeza na Travessa Vinte e Oito de Fevereiro que dá acesso à Rua da Caixa D’Água;  
095 – Envidar esforços objetivando o calçamento, bem como a colocação de guia e sarjeta 
na Travessa Pedro de Camargo, que dá acesso ao Clube do SACI, perto do morador José 
do Tote; 096 – Interceder junto à Empresa Bandeirante Energias do Brasil, objetivando 
manter um carro de manutenção nesta cidade; 097 – Interceder junto à Empresa 
Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a colocação de duas luminárias na Estrada 
Diamantina, sentido Fazenda do Conrado, Distrito do Remédio;  098 – Determinar ao setor 
competente, realizar a limpeza que se faz necessária na Rua Expedicionário Moacyr Albino 
Wuo, bem como notificar os proprietários a substituírem a cerca de arame farpado, proibida 
por lei, por outro tipo de arame ou muro;  todas do Ver. Sérgio dos Santos;  099 – 
Determinar ao setor competente, patrolar os ramais da Estrada da Pedra Rajada, do Ver. 
Vanderlon Oliveira Gomes;  100 – Determinar ao setor competente, realizar a limpeza no 
Córrego do Bairro Fartura; e 101/12 – Mudar o ponto de ônibus da Capela Nova, afastando-
o, ao menos, dois metros da beira do barranco, bem como interceder junto à Empresa 
Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a colocação de luminária naquele local, ambos 
do Ver. Sérgio dos Santos – desps.: Encaminhe-se, lida no Expediente; PARECERES CFO 
Nºs 015 e 016/12, respectivamente, relativos aos Balancetes Financeiros da Câmara e 
Prefeitura Municipal de Salesópolis, ambos referentes ao mês de Março/12 – desps.: 
Aguarde-se os Pareceres Prévios do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
para então emitirem o Parecer Final e Conclusivo;  OFÍCIO Nº 52/12 da Secretaria de 
Desenvolvimento Social informando que aumentou o valor de repasse do Fundo Estadual 
de Assistência Social (FEAS) para este município, passando a R$ 90.955,80 por ano;  E-
mail da Vigilância Epidemiológica do Município, comunicando que a Campanha Nacional 
Contra Influenza 2012,  ocorrerá no período de cinco a vinte e cinco de maio,  nas Unidades 
de Saúde do Centro e do Distrito do Remédio,  e no Mercadão; COMUNICADO sobre a 
liberação de recursos financeiros: do Ministério da Saúde – no valor de R$ 4.077,09 para o 
Pagamento de Programa de Assistência Farmacêutica Básica – competência -  Março/2012;  
no valor de R$ 27.361,25 para o Pagamento de PAB FIXO – competência Abril/2012; do 
Ministério da Educação – no valor de R$ 13.587,27 para a 1ª  Parcela do PNATE – 
competência Março/2012;  duas nos valores de R$ 2.214,00 para Alimentação Escolar – 
Pré-Escola; duas nos valores de R$ 4.866,00 para Alimentação Escolar – Ensino Médio; 
duas nos valores de R$ 714,00 para Alimentação Escolar – EJA; duas nos valores de 
R$1.284,00 para Alimentação Escolar – Creche; duas nos valores de R$ 16.050,00 para 
Alimentação Escolar – Ensino Fundamental; e uma no valor de R$ 4.057,61 referente à 1ª 
Parcela do PNATE, todos relativos à Março/2012; no valor de R$ 58.764,30 referente à 3ª 
Parcela do FNDE – competência Abril/2012; no valor de R$ 396.871,20 referente à 1ª 
Parcela do Convênio Nº 701080/2011 firmado com a Prefeitura Municipal de Salesópolis – 



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

DE SALEDE SALEDE SALEDE SALESÓPOLISSÓPOLISSÓPOLISSÓPOLIS    
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 10ª Sessão Ordinária, realizad a em 07 de Maio de 2012                                         FL. 3 
 

 

 

desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, o Sr. Presidente concedeu a 
palavra aos Nobres Edis inscritos.  O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES iniciou 
justificando oralmente sua Indicação Nº 99, lembrando que já há solicitação para 
patrolamento da estrada principal, contudo, apresenta esta proposição porque o bairro 
inteiro precisa do serviço, cuja falta vem dificultando a vida dos usuários daquela via pública 
e, principalmente, dos moradores. Enfatizou a necessidade de também colocar cascalho, 
além do patrolamento,  para resolver definitivamente o problema. Reportando-se ao seu 
Requerimento Nº 61, lembrou que, na sessão anterior, foi comentado sobre o atendimento 
dos dentistas da Municipalidade e, analisando o Balancete da Prefeitura Municipal, 
constatou um pagamento no valor de trinta e dois mil quatrocentos e trinta e dois reais e 
setenta e seis centavos,  para aquisição de equipamentos odontológicos, a fim de atender o 
Programa de Saúde Bucal. Entretanto, alertou que vários munícipes trazem os problemas 
do atendimento, seja para agendá-lo ou por problemas nos equipamentos, casos ocorridos 
na EMEF Mestra Henriqueta e no Posto de Saúde, sendo que neste último,  o atendimento 
foi suspenso. Disse acreditar que alguma coisa está errada, pois, o povo paga e caro para 
aquisição de material, mas, quando precisa do atendimento, não o consegue por falta de 
material ou problema no equipamento, motivo pelo qual apresentava tal proposição, para 
analisar e verificar o local onde está o material e quem foi atendido. Questionou se as 
pessoas não conseguem atendimento, mas, estão comprando materiais, então, onde estão 
sendo colocados, pois, os profissionais para atender constam na Folha de Pagamento e 
deveriam estar atendendo. Por fim, disse que esperará a resposta do Chefe do Poder 
Executivo a este Requerimento, para então ver o que,  de fato, vem ocorrendo. O VER. 
CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA reportou-se ao Requerimento Nº 61, apresentado e 
comentado pelo orador que o antecedeu, dizendo que isso vem de encontro ao seu 
Requerimento Nº 62,  também relativo à aquisição de equipamento para o Pronto 
Atendimento, contudo, no processo não estão identificados quais são. Disse que uma hora 
compra para o Atendimento Odontológico, outra para a Santa Casa, mas, nunca está 
identificado o produto adquirido. Ainda sobre o atendimento dentário, disse que, se alguma 
coisa deveria estar perfeito na Área de Saúde, era o Odontológico, pois é a área de atuação 
da Secretária Municipal de Saúde  e que, nesta gestão, ainda contratou mais dois dentistas, 
além dos disponibilizados pelo Estado, mas, não é o que se constata. Lembrou que, no final 
do ano passado, a CODASP estava trabalhando na Estrada da Nascente do Rio Tietê,  a 
Três Rios com todo maquinário do consórcio, mais as máquinas da Prefeitura local, 
entretanto, ainda no primeiro semestre, há problemas em várias estradas rurais. Lembrou 
da Estrada do Bairro Padre José, que já citou, onde os moradores limparam a beira da 
estrada e a Prefeitura ficou de voltar e fazer o trabalho,  mas,  apenas, fizeram uma ponte 
de setenta e seis mil reais. Disse que gastaram dois milhões de reais em estradas rurais e 
ainda assim, há estradas em estado caótico, citando a Estrada do Cardoso, no Bairro do 
Alegre,  onde as sete bocas-de-lobo estão entupidas. Acrescentou que não culpava os 
funcionários José Cunha e Antonildes, mas a Administração que não tem planejamento,  
pois,  recebeu o dinheiro, que foi embora, e as estradas ficaram largadas. Falou ainda que, 
para levantar os locais que necessitam de luminárias, relacionados na Indicação Nº 91, 
visitou várias estradas e constatou suas condições, assim como, a falta de luminárias, que 
nem pode atribuir culpa à Empresa Bandeirante, mas, ao Prefeito quem autoriza a 
colocação. Disse que, somente na questão de iluminação pública, ele propôs a colocação 
de luminárias nos trinta pontos de ônibus previstos, mas, aumentaram o valor do projeto em 
cinqüenta mil reais e ainda assim não incluíram a iluminação. Justificando oralmente seu 
Requerimento Nº 59, disse que o apresentou para que a Administração Municipal não perca  
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o referido veículo para o setor da saúde. Disse duvidar da existência de um Vereador que 
saia na rua e não lhe seja solicitado veículo para transporte a hospitais da região, portanto, 
finalizou enfatizando que isso demonstra que ele (o orador) cobra e critica, mas, também 
corre atrás de soluções para o município. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS iniciou 
declarando seu apoio à manifestação do Nobre Par Vanderlon, acerca do atendimento pelos 
dentistas da Municipalidade, pois, conhece uma senhora, moradora da Estrada de Santa 
Branca, cujo tratamento foi suspenso por falta de material, mas, sabe que gastou-se mais 
de trinta mil reais com aquisição de materiais odontológicos. Disse que isso demonstra a 
necessidade de fazer uma sindicância ou auditoria na Área de Saúde, pois, ninguém sabe 
para onde vai o dinheiro que entra, “é um saco sem fundo”. Prosseguindo, justificou 
oralmente sua Indicação Nº 100, expondo no telão as fotos das condições do córrego e 
comentando cada uma delas, enfatizando que comprova por fotos tudo o que diz, ao 
contrário do jornal do “Nelsinho” (A Notícia) que publica estarem todos os córregos e o 
Cemitério Municipal limpos. Dirigindo-se ao “Nelsinho”, acreditando estar assistindo a esta 
sessão, via internet, disse conforme transcrito: “quando você colocar alguma coisa no jornal, 
olhe, fiscalize, e veja se de fato é verdade ou é mentira, porque eu não vejo Vossa 
Excelência colocar a verdade no jornal. Você está fazendo da Administração  uma bela 
administração; é uma inverdade, é uma mentira; o seu jornal tem que ter credibilidade e, no 
momento, não estou vendo nada disso. Então escute muito bem o que eu estou falando 
para você aí que está me assistindo, é um recado que vou falar para você: será que o Sr. 
Prefeito está pagando para você? compensa você ficar calado? Seu jornal antes trabalhava 
para o município, hoje não trabalha mais, trabalha em prol da Administração. Então, quando 
você fala em roto, na minha opinião, você não é digno de fazer comparação com ninguém, 
de forma alguma, não gostei da comparação. É o recado que eu tinha a dizer ao que 
escreve o Jornal A Notícia; vou comparar ele, roto com roto, roto é o Sr. Prefeito, é o Sr. 
Nelson, porque, na verdade, está encobrindo um ao outro e, na verdade, não tem nem 
comparação, então, quando fazer uma comparação, pense bem se você tem moral de fazer 
comparação com alguém. Olha o teu passado hein! É esse o recado que estou dando para 
você.” Retomando sobre suas proposições, expôs no telão as fotos e comentou sua 
Indicação Nº 101, enfatizando que o Sr. Prefeito Municipal está mal assessorado, pois, o 
ponto de ônibus foi construído sobre a canaleta e não colocaram luminária.  Acrescentou 
que as fotos comprovam que ele está mal assessorado e a população está vendo a péssima 
administração desse Prefeito, pois, jamais usaria a tribuna para falar inverdade, portanto, 
fiscaliza e mostra a verdade, o que o Sr. Nelsinho deveria fazer no seu jornal. Comentou 
que os jornais de fora, que nada têm a ver com Salesópolis, publicam as matérias locais, 
enquanto ele (Nelson – Jornal - A Notícia) não está mostrando nada e enfatizou a 
necessidade de ter mais dignidade e mais moralidade. Reportando-se ao fato envolvendo o 
Ver. Sebastião, disse que todos erram na vida, mas, não devem errar mais, pois ele (Ver. 
Sebastião) é uma boa pessoa, considerou-o como amigo e que, no passado, junto do 
orador, foi um fiscalizador, mas, agora, não tem como fiscalizar seu próprio sobrinho 
(Prefeito Adilson). Também disse que tem pedido uma operação tapa-buraco numa rua do 
Bairro Totozinho Cardoso, pois, a população o chamou pedindo providências e registrou ter 
tomado conhecimento de que a máquina foi passada na Estrada do Bracaiá, enfatizando 
que isto é muito bom. Justificou oralmente suas Indicações Nºs 98 e, ao citar a de Nº 97, 
enfatizou que os clientes salesopolenses pagam pela iluminação pública, portanto, têm 
direito à esse serviço público. Falou que, se tivesse mais tempo no seu mandato, chamaria 
o Celso Russomano, repórter e deputado defensor dos direitos do consumidor, para 
defender o direito dos salesopolenses, que estão pagando e não tem garantido seu direito. 
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Justificando sua Indicação Nº 96, enfatizou a necessidade de atendê-la, porque, diante das 
constantes quedas de energia elétrica,  precisa esperar o socorro vir de Mogi das Cruzes, 
causando, devido a demora, prejuízos aos moradores e comerciantes que perdem os 
produtos acondicionados em freezers e geladeiras. Também comentou sua Indicação Nº 93, 
dizendo que um caminhão já caiu sobre a casa do Sr. “Mário do Táxi” e, por isso,  ele vem 
implorando pela medida ora solicitada, sem sucesso, portanto, solicitou e espera  também 
uma avaliação da Defesa Civil. Lamentou ainda a não realização dos serviços solicitados 
nas suas Indicações Nºs 94 e 95 e, prosseguindo, justificou seu Requerimento Nº 60, 
dizendo que o apresentou porque pagou-se para um jornal de Santa Branca e não para o 
desta cidade, e que a Câmara Municipal cortou o pagamento ao jornal local,  preferindo o 
daquela cidade, motivo pelo qual apresentou esta proposição. Não havendo mais oradores 
inscritos, o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA, conforme pauta publicada, 
solicitando ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura dos PARECERES CJR Nº 009 e 
CFO Nº 013/12, ambos recomendando a aprovação do PROJETO DE LEI Nº 10/12 (Dispõe 
sobre a celebração de Termo de Parcerias com Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público – OSCIP, e dá outras providências), de autoria do Poder Executivo. 
Terminada a leitura, o Sr. Presidente submeteu à única discussão e  votação o Projeto de 
Lei Nº 10/12, o qual foi aprovado por unanimidade dos presentes, ou seja, oito votos, dada a 
ausência do Ver. Agnaldo Bueno, sem preceder manifestação. Prosseguindo com a pauta, 
colocou em única discussão o PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001/12 (Dispõe sobre a 
constituição de uma CEI – Comissão Especial de Inquérito e dá outras providências), de 
autoria da Mesa Diretora. O VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR  iniciou 
dizendo, conforme segue transcrito: “Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Senhoras e Senhores, 
faço uso da tribuna para falar sobre o pedido de abertura de CEI para apuração de 
despesas com alimentação, cuja Nota Fiscal foi apresentada por este Vereador. Como já é 
de conhecimento de alguns Nobres Vereadores desta Casa, almoçamos sim em São Paulo, 
logo após a reunião com o Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dr. 
Cláudio Ferraz. Eu, o Motorista Jair, o Presidente da Câmara de Ferraz de Vasconcelos – 
Edson Cury e alguns de seus Assessores. Do valor da Nota que era de R$ 483,12 
(quatrocentos e oitenta e três reais e doze centavos), foram reembolsados R$ 439,20,  pois,  
a diferença referente aos dez por cento pagos ao garçom,  paguei eu próprio,  já que nunca 
esta Casa reembolsou tal valor a nenhum Vereador. Paguei o valor total da Nota, com 
cartão de crédito, e o valor foi creditado na conta do restaurante, conforme consta no 
Cupom Fiscal e do meu extrato do cartão. As denúncias feitas pelo Nobre Vereador Sérgio 
dos Santos, tanto no Ministério Público quanto nesta Casa, alegam a não participação do 
Vereador Angelino e Sérgio Feliciano no almoço, como, realmente não estiveram.  Como se 
não fosse diferente, em outras gestões desta Casa, por exemplo, no próprio mandato do 
Nobre Ver. Sérgio dos Santos como Presidente, por várias vezes, ou quase 
constantemente, Notas Fiscais de refeição foram pagas, sem justificativas concretas, 
pagamento de refeições em restaurante na própria cidade, à funcionários da Telefônica, 
como se esses fossem autoridades. Pagamentos de mais de uma refeição na mesma Nota, 
sem ao menos justificativa para quem era a refeição. Até mesmo o veículo da Câmara 
Municipal permanecia na cada do Vereador em Santa Branca, e não na garagem da 
Câmara, como foi noticiado nos jornais da época. Se for para criar uma CEI para levantar 
situações, principalmente em vésperas de eleições, então, vamos abrir uma para apurar a 
situação que apresento aqui,  não só no meu mandato ou do denunciante, mas, em todos 
os anteriores. Vamos abrir todas, contra todos, apurando tudo e eu não tenho medo não, 
mas, para isso,  é preciso saber qual é a razão maior desta situação apresentada como 



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

DE SALEDE SALEDE SALEDE SALESÓPOLISSÓPOLISSÓPOLISSÓPOLIS    
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 10ª Sessão Ordinária, realizad a em 07 de Maio de 2012                                         FL. 6 
 

 

 

denúncia pelo Nobre Vereador Sérgio dos Santos. Na verdade, é uma vingança pelo fato de 
que eu, na qualidade de Corregedor, apresentei notificação para que ele trouxesse a esta 
Casa, documentos que comprovassem sua residência em Salesópolis. Após isso ele está se 
apegou a esta situação para desviar o foco de sua residência. É notório que, em todos os 
meios de comunicação,  principalmente na TV Diário, o assunto foi despertado para a 
questão das despesas feitas pelo Corregedor desta Casa e, em nenhum momento,  a TV 
Diário procurou ou divulgou informações sobre a denúncia de que o Ver. Sérgio reside em 
outro município, como já ficou registrado nas atas das sessões passadas, onde por várias 
vezes, afirma desta tribuna, que é em Santa Branca que reside com sua família. Fica bem 
clara a intenção de desviar o foco de sua residência, principalmente, neste ano de pleito 
eleitoral. Portanto, Senhoras e Senhores, se denunciei a residência do Vereador em outro 
município, é porque cumpri meu papel de Corregedor. Fica este Vereador à disposição para 
todos os esclarecimentos, pois, nada tenho a esconder. Cabe aos Nobres Vereadores a 
análise da questão que se põe neste momento, ou vamos criar mais problemas e paramos 
os trabalhos desta Casa, ou vamos continuar nossos trabalhos para o bem de nossa cidade. 
Em todos os momentos, eu estou como ex-Presidente, como todos os demais, e para 
comprovar o que falo nesta tribuna, estão aqui vários documentos que comprovam o que eu 
acabei de falar aqui(expondo xerox em mãos). Estão à disposição para quem quiser ver, as 
refeições feitas em gestões passadas. Muito obrigado, Sr. Presidente, espero que vocês 
entendam a minha situação, porque de uma certa forma Sr. Presidente, só para fazer um 
complemento, não é questão de justificativa, eu,  pelo menos, justificava minhas despesas, 
e em várias Notas que estão aqui (em mãos) nem justificativa das pessoas que faziam a 
refeição ele colocava. Muito obrigado, Sr. Presidente”. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS 
disse, conforme segue transcrito: “Vejam Senhores novamente, ele foi Vereador na época, 
aprovou todas as minhas contas, aprovadas aqui e no Tribunal de Contas. O que ele quer 
falar mais? Por que não denunciou na época? Faça igual eu fiz, denuncie; é a função do 
Vereador. Onde está o direito de ir e vir? Eu posso dormir onde eu quiser. Inclusive, a 
denúncia dele já foi até arquivada na Justiça, é uma denúncia vazia, que não tem moral 
nenhuma. Quanto ao que ele falou sobre os almoços com autoridade e (funcionários) da 
Telefônica, não vou negar de jeito nenhum. Vinham engenheiros que estavam trazendo 
orelhões aqui, logicamente que a Câmara até pagava. Por quê não falou na época? Agora 
está querendo justificar um negócio que não tem justificativa. É um mentiroso, colocou lá de 
próprio punho que foi o Ver. Angelino e o Ratinho junto, para justificar a Nota. Além do mais, 
é mentiroso, e a pessoa não pode mentir, e tudo o que está aqui, pode ser até verdade, está 
Nota eu não nego, quantas refeições foram feitas aqui, no Hélio (Pizzaria), que ele também 
foi junto? Está aí o Hélio da Pizzaria aqui, quantas vezes ele não participou junto? E eu falo 
aqui de cabeça erguida, teve até o Ver. Claudinei que estava junto e pode justificar se é 
verdade,  o Ver. Angelino estava junto, então vai falar uma coisa porque está querendo fugir 
da responsabilidade,  rapaz. Não fuja da sua responsabilidade, porque a gente, o que faz, é 
a mesma coisa, preste atenção, você sabe que o assassino se matar alguém vai ter que ser 
punido, vai ter que ser preso, Vossa Excelência devia saber que está fazendo errado. Por 
isso estou pedindo a sua punição, mas, igual já falei aqui, todo mundo é passível de erro, só 
que não erre mais. Mas, vai ter que pagar pelo erro dele. Por que tem Justiça? A Justiça é 
para isso mesmo, e se eu errar, eu estou aqui para ser punido. Ele errou? Vai ter que ser 
punido mesmo, porque na época em que fiz a pergunta: - O Vereador Angelino estava 
junto?  O Vereador Ratinho estava junto? Não me lembro, não me lembro (foi a resposta). 
Mas, ele sabia que não estavam, ele devia ter a hombridade, a moral de falar assim:  na 
verdade eu errei. E vou mais longe, deveria fazer como a Vereadora fez aqui, subiu aqui e 
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assumiu. É uma senhora e assumiu e este aqui (Ver. Sebastião) não teve a coragem de 
honrar, desculpando a palavra, o que tem no vão das pernas, não é homem, para honrar.” 
Neste momento o SR. PRESIDENTE advertiu o orador para manter o tom, para se conter e 
saber o que estava falando. Retomando, o orador prosseguiu: “Desculpe, é que, às vezes, 
me irrita ver um cara dar uma justificativa que não é verdade, fazendo calúnia. Já disse para 
vocês, a calúnia não é de Deus, é do diabo, cuidado com ele, ele vem. Igual eu falei, de 
novo, Senhores Vereadores, se vocês querem justiça, façam justiça, porque ele merece, 
tem que ser punido pelo que fez. Feliz é aquele que tem sede de justiça, essas são as 
minhas palavras. E não erre mais hein!” O SR. PRESIDENTE advertiu as manifestações no 
plenário, deixando claro que já tentou e já alertou, pois, gosta de usar da mesma sintonia 
para manter os trabalhos. Enfatizou que não é permitido manifestação e todos já estão 
cientes, portanto, devem respeitar os trabalhos da Casa, já que cabe aos Vereadores dar 
seus pareceres acerca da situação. Solicitou respeito, mantendo-se todos em silêncio, 
sendo esta a condição para prosseguir os trabalhos. Lembrou que já houve tolerância, por 
diversas vezes, mas, ressaltou que, a partir daquele momento,  não aceitaria reincidência, 
faria cumprir o Regimento Interno, pois, já que ele segue, todos devem segui-lo. Diante de 
um comentário vindo do plenário, enfatizou que não devem se manifestar, alertando que, 
dentro das suas prerrogativas, poderia solicitar o esvaziamento do plenário e até para retirar 
um indivíduo, mas, queria respeitar a democracia e prosseguir com os trabalhos, esperando 
educação dos presentes diante desta Casa e dos Vereadores. Prosseguindo com a 
discussão, concedeu a palavra aos solicitantes para Encaminhamento de Votação. O VER. 
SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR manifestou-se conforme transcrito: 
“Quem fala muito do encardido, às vezes, anda sempre com ele em suas viagens. Graças à 
Deus venho de uma família cristã, e não costumo, de maneira nenhuma, ficar envolvendo 
este tipo de situação no plenário,  para fazer show, em momento nenhum. Senhor 
Presidente, Senhores Vereadores, tudo o que eu falei estarei encaminhando para a 
Comissão de Ética. Todas estas Notas e ainda algumas outras situações, só para lembrar, 
quando o motorista desta Casa, sofreu um acidente, em 2008, na Estrada de Santa Branca, 
ele estava sozinho, de acordo com o Boletim de Ocorrência. Ele estava indo fazer o quê 
pelas bandas de Santa Branca? Eu fiz este questionamento e nós vamos procurar saber, 
pela ficha do veículo, estava à pedido, carro com motorista, do Ver. Sérgio dos Santos. Vou 
querer sim que se abra uma situação para que apure a responsabilidade, se realmente o 
motorista estava indo fazer o que pelas bandas de Santa Branca. Todo mundo tem o direito 
de ir e vir, mas, tem certas coisas, que a pessoa se faz de uma certa situação, apresenta o 
seu show, mas, esquece que já foi presidente também, e fez muito mais coisas erradas, 
tenho certeza, do que uma simples nota.” Prosseguindo, o VER. SÉRGIO DOS SANTOS 
também manifestou-se conforme segue transcrito: “Vou voltar aqui de novo, será preciso 
voltar aqui de novo falar deste indivíduo?” Neste momento, novamente o SR. PRESIDENTE 
advertiu o orador, para tratar com respeito à todos. Disse que não teria que chamar atenção 
de quem solicitou a discussão. Retomando, o orador esclareceu que se referia ao Ver. 
Sebastião, depois, questionou se indivíduo era uma palavra imoral, sugerindo ver o 
dicionário, pois, entendia não estar ofendendo ninguém. Novamente o SR. PRESIDENTE o 
advertiu, lembrando que ele conhecia o tratamento dentro desta Casa de Leis, pois, já 
estava nesta Casa de Leis há muito tempo. Retomando novamente, o orador disse que o 
tratamento deveria ser Vossa Excelência e, prosseguiu: “Eu nem sei, graças à Deus nunca 
sofri nenhum acidente, nada, nunca me quebrei em nada, não sei onde ele está arrumando 
isso daí. Se eu sofri algum acidente, furou algum pneu, estragou, foi do meu carro, o carro 
do Legislativo nunca aconteceu nada com ele, nunca. Está aqui a ficha do carro, veja 
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alguma coisa que aconteceu. Então, eu acho que está querendo se defender do que não 
tem defesa. Igual eu falei aqui, as minhas contas já foram todas aprovadas, inclusive com o 
voto de Vossa Excelência (dirigindo-se ao Ver. Sebastião), eu não sei o que está querendo. 
Eu acho o seguinte, se o Vereador fez alguma coisa errada, você tem que ser punido pelo 
que fez,  por quê na época não fez? É que é um mau fiscalizador mesmo. Muito Obrigado.” 
Ninguém mais se manifestando, foi então o PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001/12 
submetido à votação, sendo aprovado por quatro votos favoráveis dos Vereadores Claudinei 
José de Oliveira, Pedro da Fonseca, Sérgio dos Santos e Vanderlon Oliveira Gomes, a dois 
contrários dos Vereadores Angelino Rodrigues e Sérgio Aparecido Feliciano de Sá, 
considerando-se a ausência do Ver. Agnaldo Bueno, a abstenção da votação pelo Vereador 
Sebastião Rodrigues de Campos Júnior e o Sr. Presidente que não manifestou seu voto, 
amparado nas disposições regimentais. 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 disse que, nesta data, foi procurado por alguns funcionários que 
trabalham na coleta de lixo, reclamando que, não receberam nem luvas, nem botas para 
trabalharem com segurança e que, em dias de chuva, ou usam capa própria ou saem na 
chuva, contando com a sorte. Acrescentou que isto seria o mínimo que a Municipalidade 
deveria fornecer a esses profissionais que estão expostos à riscos de contaminação e à 
sujeira. Lembrou que, várias vezes,  já foi falado do acúmulo de lixo, por mais de um mês, 
na maioria dos bairros, agravando ainda mais a situação dos trabalhadores da coleta, sem 
os equipamentos de segurança. Disse acreditar que já foi apresentada proposição acerca 
do assunto e o Prefeito Adilson, que também é funcionário público, sabe das dificuldades 
enfrentadas por esses funcionários que, como todos sabem, são os que recebem menores 
salários, portanto, têm mais dificuldade para adquirir os equipamentos com recursos 
próprios. Concluiu conclamando a todos que olhem estes profissionais com mais 
responsabilidade, seriedade e dignidade, esperando que a Municipalidade não feche os 
olhos para esta situação. Aproveitando o tema lixo, informou que, na semana passada, foi 
assinado um protocolo de intenção pelos Prefeitos dos municípios de Salesópolis,  Biritiba 
Mirim, Guararema, Arujá e Mogi das Cruzes e, embora os Vereadores usem sempre a 
tribuna para abordar o assunto, o único Prefeito que não compareceu no evento para 
defender seu município, foi o de Salesópolis, conforme publicado na imprensa, através de 
um jornal. Segundo esse jornal, nem representante apareceu na ocasião, embora todos 
sabem do grave problema que é o lixo desta cidade e das dificuldades enfrentadas pelos 
moradores e, ainda assim, o Chefe do Poder Executivo não compareceu para defender a 
cidade e mostrar a urgente necessidade de tal Usina, cuja capacidade será quinhentas 
toneladas diárias de lixo. Esclareceu que, muito embora o início de funcionamento esteja 
previsto para 2015, já é um passo, portanto, devido a sua importância, o assunto deveria ser 
tratado com mais seriedade. Lembrou que Salesópolis está inserida em área ambiental, com 
dificuldade de colocar o lixo nos aterros sanitários da região, o qual é levado até as 
proximidades do município de Igaratá, no entanto, quando vem um projeto tão importante 
quanto este, o Chefe do Poder Executivo não comparece,  decepcionando a todos, haja 
vista que a situação afeta o município inteiro, diante dos problemas enfrentados por todos 
os bairros.  Prosseguindo, referiu-se à Telefônica, ressaltando a importância de realizarem 
um trabalho à nível nacional, através de algum movimento, pois, embora as reivindicações 
junto ao Sr. Prefeito Municipal e Deputados Estaduais e Federais, ainda nesta data, a 
maioria dos salesopolenses enfrentam dificuldades na comunicação, persistindo os 
problemas, seja caindo ligação, cortando a voz de um ou outro interlocutor. Lamentou então 
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que, além dos vários problemas já enfrentados, a companhia que comprou a Telefônica não 
oferece nenhuma esperança de melhoria. Lembrou os frequentes roubos de cabos 
telefônicos no Bairro do Alegre, Distrito dos Remédios e outros, e solicitou ao Sr. Presidente 
agendar mais uma reunião com a empresa de telefonia, para expor os problemas 
enfrentados pelos munícipes, insistindo na solução, a fim de melhorar a situação que, a 
cada vez, se agrava mais e, não bastassem os problemas com telefone fixo, agora também 
com o telefone móvel. Informou que foi resolvido o problema com as lombadas construídas 
na Estrada de Santa Branca,  visitou o local e constatou a melhoria, entretanto, considerou a 
sinalização ainda precária, tendo em vista muitas curvas nas proximidades,  esperando seja 
melhorada para garantir a segurança dos condutores de veículos e dos pedestres. 
Parabenizou a Associação de Moradores da Estrada do Pinhalzinho - AMEP, bairro 
localizado na divisa dos municípios de Salesópolis e Paraibuna, comentando que, no dia 
anterior, esteve em reunião naquela entidade e constatou o engajamento junto aos Prefeitos 
de ambos municípios, a fim de solucionar problemas relativos à estrada, transporte escolar 
e outros, disponibilizando seu gabinete àquela associação. Cumprimentou o Sr. Ademir, 
Presidente da Associação do Bairro Ribeirão do Pote, que muito tem trabalhado pelo bairro 
e serve de modelo para outras entidades, tanto que foi lhe solicitado intermediar uma 
reunião entre ambas para crescerem juntas. Registrou que a Equipe Papa-Léguas, de 
Salesópolis, vem se destacando brilhantemente nas corridas de rua da região, como na 
corrida, em Guararema, realizada no último dia primeiro de maio. Informou que,  dispunha 
de uma relação de todos os participantes com suas classificações e que Salesópolis vem 
sendo bem representada, portanto, pretende apresentar uma Moção parabenizando os 
atletas que, apesar das dificuldades,  participam com o apoio de alguns comerciantes e 
parceiros, sendo o transporte cedido pela Prefeitura Municipal.  O VER. CLAUDINEI JOSÉ 
DE OLIVEIRA disse estar provado que o esporte não é prioridade para este governo, tanto 
que muitos atletas estão sendo apoiados por Vereadores e outros munícipes, na categoria 
citada pelo orador que o antecedeu, e que, se procurar as demais categorias, perceberão 
que acontece graças ao esforço dos que realmente gostam de esporte. Acrescentou que a 
falta de substituto no cargo de Secretário Municipal de Esportes também demonstra que a 
área não é prioridade. Disse falar isso com propriedade, pois,  já apresentou documento 
propondo aplicar no esporte, os três mil reais mensais que a Municipaldiade recebe pelo 
aluguel do espaço do Centro Esportivo, onde está instalada a antena de telefonia celular, 
mas, até o momento, não foi atendido. Embora saiba que foi colocada tabela, lamentou que 
ainda não se aplica no esporte, ressaltando que todos sabem o quanto ele gosta e ajuda o 
esporte. Informou que, no último final de semana, Salesópolis recebeu atletas de São Paulo 
que correram de Mogi das Cruzes a Salesópolis, atingindo até cinqüenta e cinco 
quilômetros, além de ciclistas e motociclistas que faziam esporte e turismo. Lamentou que 
ainda assim, nem o pedido para reconstrução da lombada próxima da escola do Jardim 
Nídia, foi atendido até o momento, contudo, por falta dela, os esportistas que estiveram 
neste final de semana, seja à pé, de bicicleta ou moto, estavam todos expostos a 
atropelamento, ou seja, mais uma vez, demonstrando a falta de apoio ao esporte que tanto 
se diz que combate à droga. Lembrou do Projeto Guri que o município também perdeu, eo 
que  restava o esporte, mas, lamentou que nem isso tem mais, pois as atividades esportivas 
que sempre realizavam no Dia do Trabalho, este ano não aconteceu, estando quase vazio o 
Centro Esportivo naquela data. Comentou que está participando de um Campeonato de 
Futebol de Campo que, embora seja municipal e tenha acontecido à pedido do então 
Secretário Municipal de Esportes, não fosse ele (o orador) e outros continuarem tocando, 
não terminaria. Disse que a Sociedade Esportiva Salesopolense quer cobrar pelo uso do 
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campo, no período da tarde, sendo mais um problema para este evento. Enfatizou que 
discute os mais diversos assuntos, seja educação, saúde ou obras, mas, não pode deixar 
de discutir a questão do esporte, por considerá-lo priomordial. Aproveitando o tema esporte, 
lamentou saber que uma professora do ensino fundamental, para punir seus alunos, 
cancelou a aula de educação física, questionando se a escola não sabe disso, contudo, 
disse que comentou o fato com a diretora, que é sua amiga. Retomando sobre o Centro 
Esportivo Municipal, disse que, naquele feriado de primeiro de maio, não havia funcionário 
no local, contudo, presenciou algumas meninas utilizando a piscina, portanto, expostas a 
risco até de morte, enfatizando que elas não invadiram o local, pois o portão estava aberto e 
sem funcionário. Mais uma vez, ressaltou que o esporte não é prioridade no atual governo, 
basta verificar o projeto do Centro Esportivo, no valor de cento e trinta e seis mil reais, que  
falaram que o dinheiro tinha sumido, tinham pago obras e medidas, entretanto, o processo 
está nesta Casa de Leis e, analisando-o, constatou que houve alterações no projeto e, 
consequentemente, deveriam ter alterado as documentações, e essa demora dificultou a 
obra. Também lembrou do Campo da Fibra, alagado com a obra da Barragem, que, embora 
venha lutando, há oito anos, pela substituição e seja uma das exigências constantes do 
acordo firmado com o Estado, o Conselho de Turismo e Prefeito decidiu não atender esta 
exigência e sim substituir por uma atividade na represa. Falou que dispõe de documentos 
acerca desta substituição solicitada pelo Sr. Prefeito Municipal, portanto, embora julgue 
falida a forma de turismo realizada em Salesópolis, área que todos esperavam tanto desta 
gestão, respeita e não trabalha contra como fizeram com o esporte. Declarou-se entristecido 
pela situação do Campo da Fibra, lembrando que o atual Prefeito, quando Vereador,  o 
apoiava, mas, mudou de opinião ao ocupar o cargo de Prefeito. Reiterou que o esporte não 
é prioridade, haja vista o “Osvaldinho da Parabólica”, destaque em diversas corridas da 
região, mas,  não é reconhecido pela Administração Municipal, assim como também não é o 
pessoal da montain bike. Relatou ainda, que a equipe da Melhor Idade, foi participar dos 
Jogos da Terceira Idade,  na cidade de Santana do Parnaíba e, na hora do jantar, vários 
funcionários e a Primeira Dama desta cidade participaram junto à Sra. Lu Alckmin, Primeira 
Dama do Estado de São Paulo, mas, os atletas não conseguiram transporte para vir 
embora, alimentando-se de bananas enquanto esperavam uma solução, até que a Diretora 
deste município conseguiu um veículo com a esposa do Prefeito daquela cidade, o que 
considerou uma humilhação. Ressaltou que, não se deve deixar de atender qualquer atleta, 
mas, especialmente, os da Terceira Idade que foram representar esta cidade. Disse que 
isso poderia ter sido resolvido junto à empresa que presta serviço de transporte escolar 
nesta cidade e que a situação é revoltante, porque o esporte deveria ser um marco nesta 
cidade, após a implantação do JOIS – Jogos Intermunicipais de Salesópolis, entretanto, 
acrescentou que, se há erro nas obras, não há na formação dos atletas. Citou alguns atletas 
da cidade, como a Andréia (filha do Sr. Luizão, motorista aposentado da Municipalidade), 
presente nesta sessão, que sempre lutou pelo esporte, participando de várias modalidades 
esportivas em campeonatos intermunicipais, tal como o “Furacão” (ex-Diretor Municipal de 
Esportes) e o Marquinho, motorista da Municipalidade, que, em viagem para levar atletas, 
acabou entrando em jogo para substituir a falta de um ou outro atleta que não aparecia, 
tudo por amor a cidade. Falou que, se a Administração aplicasse os três mil reais pagos, 
pela empresa de telefonia,  pelo aluguel do espaço público que utiliza, muita coisa seria feita 
a várias modalidades, por exemplo, evitaria cobrar duzentos e cinquenta reais para pagar 
arbitragem para realizar o Campeonato de Futebol de Salão, no início do ano, mas, 
ressaltou que, enquanto isso, gasta-se setenta mil reais em uma obra para atender 
cinqüenta ou setenta metros do conhecido “Beco do Hilário”. Em reuniões políticas, disse 
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que fala para seus companheiros, que esta Administração cuidou de muita coisa, menos do 
cidadão que está na escola, na saúde e no esporte. Falou que defende o esporte, não por 
ser sua área de formação, mas, por ter um filho que quer esporte e não vê apoio. 
Finalizando, lembrou que condenaram as gestões anteriores pela falta de ação no caso da 
produção de carvão, mas, até agora, não viu esta gestão fazer algo pelos carvoeiros, que 
estão sendo multados, a todo momento. O VER. SÉRGIO DOS SANTOS corroborou às 
palavras do orador que o antecedeu, dizendo que também recebeu um bilhete acerca do 
ocorrido em Santana do Parnaíba, uma vergonha para este município e para o Sr. Prefeito 
Municipal que deve ter dado uma banana para o pessoal da Terceira Idade, não 
valorizando-os e esquecendo-se de que também está próximo dessa faixa etária. Enfatizou 
a necessidade de olhar esse pessoal com mais carinho, assim como a área de esporte, 
lembrando que já expôs, em fotos, no telão desta Casa de Leis, os problemas do Centro 
Esportivo, mas, até o momento, nada fizeram para solucioná-los, ou seja, não consertaram 
o campo de futebol, não trocaram os vidros, nem contrataram vigias, demonstrando que a 
atual Administração não liga mesmo para a área de esportes, mas, sim, para obras 
superfaturadas, como a obra do “Beco do Hilário, no valor de setenta mil reais, citada pelo 
Nobre Par Claudinei.  Disse que este é um caso para denunciar à Polícia Federal, como 
aconteceu na cidade de Taubaté, portanto, enfatizou que eles (a atual gestão) têm sorte de 
ser esta a sua última sessão, contudo, disse que, no próximo ano, voltará, revirará as obras 
e as denunciará onde tiver que ser, ainda que seja na Polícia Federal, pois, considera um 
abuso com o povo. Parabenizou a Equipe Papa-Léguas que sai com uma listinha pedindo 
ajuda, diante da falta de apoio da Prefeitura Municipal, muito embora, representem a cidade 
nas competições que participam, dizendo que na próxima eleição o povo deve votar não 
para esta administração. Desejou boas vindas ao seu amigo Domingos  (retornando à chefia 
do Posto de,Atendimento da Sabesp local), que muito trabalhou por esta cidade e sempre a 
favor do povo, e desejou boa sorte ao Geraldo (que retorna à chefia do Posto de 
Atendimento da Sabesp de Biritiba Mirim), uma pessoa trabalhadora, honesta e de família. 
Em seguida, iniciou dizendo, conforme segue transcrito: “Senhoras e senhoras aqui 
presentes, hoje encerra-se a minha atuação na qualidade de suplente de Vereador, e quero 
nesta minha despedida, dizer algumas palavras à respeito de minha atuação, e solicito a 
Mesa que seja transcrito na ata de nossos trabalhos, na íntegra,  o seu conteúdo. Tenho a 
consciência tranqüila do dever cumprido. Enquanto aqui permaneci, agi de forma a 
representar o povo nos seus anseios, disse aqui desta tribuna o que os cidadãos 
salesopolenses queriam que fosse dito. Agi com total independência. Não tenho e nunca 
tive nenhuma amarra com ninguém, o meu compromisso inabalável é com o povo, 
principalmente, com a gente mais simples, os mais humildes. Denunciei o mal feito, pois não 
tenho compromisso com as coisas erradas. Denunciei obras desnecessárias e, a meu ver,  
superfaturadas e que não atendem ao que o povo precisa. Denunciei o não atendimento da 
Lei Maior de nosso Município, no tocante ao abandono que se encontra o nosso 
funcionalismo, que hoje, dado ao inchaço da máquina municipal, está a receber salários 
muito abaixo do merecido. Aproveito para reiterar meu compromisso com a população de 
Salesópolis, se for da vontade de Deus e se o povo quiser, estarei aqui nesta Casa 
novamente e, em aqui estando, sempre agirei com imparcialidade e independência, ou seja, 
aquilo que for para o bem do nosso povo, terá a minha aprovação e, o que não for do 
interesse da população, será por mim rejeitado, venha de onde vier, seja de grupos aliados 
e partido, está o interesse do povo e o meu compromisso sempre foi e será com a nossa 
gente. Agradeço a todos que estiveram comigo nesta Casa, neste período, e agradeço a 
população, pelas palavras e os gestos de incentivo e apoio e sobretudo a Deus que me 
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concedeu a vida.  Muito obrigado. Só não podia deixar de falar, mais uma vez, e eu até 
estava esquecendo, saiu um boato aí na rua também, até veio um funcionário me falar, que 
o Serginho da Aurora está sendo pago para falar o que ele fala na tribuna. Não é que desta 
vez o Alcaide, o Sr. Prefeito, falou a verdade? Como eu estou sendo pago mesmo, como eu, 
o Sr. Prefeito está sendo pago, o Vice-Prefeito está sendo pago, os Nobres Vereadores 
estão todos sendo pagos. Por quem? Por muita gente, por vocês, aqueles que pagam seus 
impostos, pois nós somos votados para representá-los aqui. Então quero dar um recado – 
quem me paga é a população e aqui estou para representá-la, e jamais falei alguma coisa 
que desaponte a população, jamais eu vou fazer alguma coisa para que a população se 
arrependa do seu voto. Vou fazer de tudo, vou pedir para Deus, inteligência, porque eu 
quero para poder cumprir meu mandato. Muito obrigado Senhor Presidente.” Saindo da 
tribuna, retornou dizendo que não poderia deixar de agradecer também as funcionárias 
deste Legislativo – Arlete e Bete, os demais funcionários da Câmara e ao Sr. Presidente que 
jamais lhe negou o carro quando precisou sair e fazer suas diligências. O VER. PEDRO DA 
FONSECA informou que recebeu um Ofício do Gabinete do Deputado Federal Ricardo Izar 
Jr,  lendo-o, conforme segue transcrito: “Sirvo-me do presente para comunicar a Vossa 
Excelência, que estou destinando a importância de duzentos e cinqüenta mil reais para 
obras de infraestrutura urbana no município de Salesópolis. Vale ressaltar que o referido 
recurso encontra-se disponível na Emenda Nº 28150006 do Orçamento Geral da União de 
2011/2012 que apresentei junto ao Ministério da Cidade”. Terminada a leitura, disse que, 
nesta semana, apresentou uma Indicação solicitando urbanização entre a Rua XV de 
Novembro e a rua perto do Posto Ipiranga, onde estão arrumando a calçada, onde o pátio 
próximo ao Leite Paulista também deve ser arrumado, a fim de embelezar  a cidade, visto 
que aquele local fica entre dois bairros – Vila Henrique e Jardim Nídia. Retomando sobre o 
Deputado Ricardo Izar, disse que, há um mês, juntamente com o Nobre Ver. Sebastião e o 
Sr. Prefeito Municipal, receberam-no  em visita na CAMAT, oportunidade em que  o 
Deputado comunicou que ajudará os produtores de eucalipto daquela cooperativa,  através 
da implantação de fábricas. Reportando-se à questão do carvão, bem lembrada pelo Nobre 
Par Claudinei,  comentou que aconteceram várias autuações da Polícia Ambiental, junto aos 
produtores, os quais têm dificuldades, o que demonstra a necessidade de melhor orientação 
para todos ajudá-los, haja vista a crise nesse setor que se instalou no Município. Esclareceu 
que os produtores estão vendendo madeira para produção de celulose, para estaca, para 
pontalete, bem como lenha de energia, utilizada para fazer carvão, a fim de melhorar a 
renda, motivo pelo qual aquele Deputado vem se empenhando para ajudar a Prefeitura 
Municipal,  CAMAT e os produtores,  neste período de crise. Enfatizou que, se não 
aproveitar a madeira, o município estará perdendo este subproduto – carvão, trabalhado na 
informalidade, necessitando, portanto, legalizar e obter seus fornos e outras possibilidades 
junto ao setor de Meio Ambiente, para minimizar os problemas atuais do Município.  O VER. 
SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR disse que a crise já se instalou, há um 
certo tempo, necessitando que cada Vereador desenvolva seu trabalho, portanto, enfatizou 
que não adianta usar a tribuna para citá-los, se não correr atrás para solucioná-los. 
Reportando-se à manifestação do Nobre Par Claudinei, acerca do Campo da Fibra, disse 
que já era Vereador na época e lembra-se da situação, pois, por várias vezes, ele próprio 
levou documento ao DAEE, a pedido dele (Ver. Claudinei). Falou que a questão é complexa, 
pois,  a gestão anterior teve quatro anos para resolver o problema, o próprio Vereador 
(Claudinei) disse que correu atrás da solução, sabe que a gestão anterior fez um projeto 
para implantar um campo de futebol, no “Luizinho Dias”, portanto, teve quatro anos para 
executar o item quarenta e um e não fez nada. Informou que, na época, o projeto não foi 
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aprovado pelo DAEE e nada mais foi feito depois disso, ou seja, praticamente ficou dois 
anos andando para lá e para cá, e a Administração anterior também poderia ter feito alguma 
coisa para resolver o caso do Campo da Fibra. Acrescentou que, ao falar que esta gestão 
não gosta de esporte, deveria ter certas doses, pois, lembrou que foi investido dinheiro para 
fazer uma quadra no Bairro do Fartura, cujo esqueleto está em área embargada, até esta 
data, assim como o campo do Centro Esportivo, poderia estar sendo utilizado há muito 
tempo se a Administração anterior não tivesse pago para concluir o campo, a arquibancada, 
pista em volta da arquibancada e iluminação, conforme nota que comprova o pagamento, e 
não fez.  Então, questionou porquê o Ministério Público disponibilizou os bens do ex-
Prefeito, dos então Secretário Municipal de Obras e empresa responsável, acrescentando 
que   “ela pegou todo projeto, foi analisar, verificou o que era para ser feito”, portanto,  se foi 
mudado alguma coisa,  disse acreditar que era para adequar a situação,  pois,  o funcionário 
que estava cuidando do projeto permaneceu nesta gestão – o “Toninho”, mas, em nenhum 
momento, quis continuar, porque sabia que tinha muita coisa errada e que muita coisa tinha 
sido feita, portanto, se ele continuasse, sobraria para ele. Enfatizou que,  tudo o que se fala 
na tribuna, é belo, mas, a situação que está no Ministério Público, é transparente para 
qualquer um solicitar, como o emplacamento da cidade, cuja a fiscalização veio e constatou 
a execução de apenas cinqüenta por cento. Contudo, acrescentou que não pode disponilizar 
o bem de uma pessoa, por mais uma vez, então se isso ocorreu na Justiça, é porque 
alguma coisa tem. Enfatizou que não pára só aí, tem muita coisa errada vindo ao longo das 
gestões, não apenas nas Administrações recentes. Comentou que, recentemente, estourou 
o caso da avenida (conhecida por “Avenida Nova), em que a Família (proprietária da área 
desapropriada para construção da avenida) não concordou com o valor de seiscentos mil 
reais,  oferecido pelo ex-Prefeito Feital, quem realizou a obra na época. Mas, disse que hoje 
se pergunta: se alguém fosse comprar aquela área, na beira de um rio, pagaria os 
seiscentos mil reais? Deixou claro que não está dizendo que a família não mereça receber, 
mas, chegou para a atual Administração (para pagar) e, muito embora  o Sr. Prefeito 
pretendesse desativar o Radar Eletrônico era  a única opção de arrecadação para o 
Municipío pagar tal dívida. Falou que, há muito, vem se discutindo o orçamento do 
município, portanto, se fosse fácil administrar, os Prefeitos anteriores não teriam feito o que 
fizeram;  teriam deixado a cidade “redondinha” para o próximo assumir e não enfrentar a 
quantidade de situação que vem encontrando. Reportando-se à questão do investimento na 
Área de Esporte, disse que há uma sindicância para apurar o valor de cinqüenta mil reais, 
que o ex-Secretário Municipal de Esportes teria gasto na compra de uma montoeira de 
equipamentos que nunca chegou no Centro Esportivo, segundo os professores da área, 
como por exemplo, taco de beisebol e outros que nunca se viu neste município. Falou que 
tais equipamentos constam em Nota Fiscal e o caso foi denunciado pelo ex-Vereador Jair 
Venâncio (Jair dos Santos), lembrando que os equipamentos foram comprados na cidade 
de Suzano, Enfatizou se isso é investir no esporte, ou seja, a nota chegou, mas,  o material 
não, o que é comprovado por todos aqueles que participaram da sindicância, e que pode ser 
confirmado pelo Diretor de Esportes da época, presente na sessão. Acrescentou ainda que 
apareceu, naquele Centro Esportivo, um monte de sacos de bolas do Estado que era para 
justificar a despesa relativa a citada nota, mas, não sabe por quê aquela sindicância ainda 
não acabou, o que acontece ainda. Concluiu dizendo que há muita coisa errada e não 
adianta querer “tampar o sol com a peneira”, portanto, quando se fala em período eleitoral, 
isto (a tribuna deste Legislativo) vira um palanque eleitoral, como já ocorre. Enfatizou que 
não quer fazer da tribuna um palanque eleitoral, mas, a utiliza para falar de algumas coisas, 
como os casos enviados ao Ministério Público e não a esta Casa de Leis,  que geraram 
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Ação Civil Pública. Disse que as contas de 2008 não vieram para esta Casa de Leis, 
contudo, registrou saber o que está acontecendo, como todos o sabem. Disse que há uma 
ordem cronológica e deve ser por isso que a TV Diário não estava na Câmara, nesta data,  
e se estivesse falaria para ela ouvir, pois, quando é para certos assuntos, não aparece, 
mas, quando é para outros, se faz presente e faz sensacionalismo. Ressaltou que, daqui 
para frente, agirá conforme falou, pois esteve calado enquanto muitos o “colocaram na 
frigideira” por uma situação que muitos conheciam, mas, não teme porque vê que tudo o 
que se faz há política, mas,  ele próprio sempre esteve pensando na sua cidade. Concluiu 
dizendo que, se há uma creche em construção no Distrito do Remédio, é porque ele 
conseguiu junto ao Deputado aliado, assim como também conseguiu recursos para 
aquisição de equipamentos para a Santa Casa local. Declarou ficar sentido porque, como 
outros Vereadores, corre atrás para resolver alguma situação e, às vezes, não consegue, 
como é o caso da Pista de Skate. Lembrou que a verba, no valor de cinqüenta mil reais,  
está disponível, mas, para resgatá-la, é necessário resolver uma pendência, no valor de 
cinqüenta e cinco mil, da gestão do ex-Prefeito Feital ou Quico, relativa à obra embargada 
no Centro Esportivo.  Comentou que, ainda assim, tentaram um parcelamento que está 
sendo pago, para possibilitar à Secretaria de Esporte do Estado enviar algum recurso para 
este município. Alertou que tudo isso aconteceu há tanto tempo e, até o momento atual, o 
município vem sofrendo, portanto, cada gestão que passa, deixa uma herança para a 
posteridade. Por fim, disse que o papel deve ser olhado, a fim de evitar que, no futuro, o 
município não seja penalizado pelas más gestões. Usando da palavra como Líder de 
Bancada (PR) , o VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA, reportando-se à manifestação do 
orador que o antecedeu, sobre os documentos enviados ao Ministério Público e que 
deveriam ser enviados a esta Casa de Leis, disse que não vai ao prédio da Administração 
Municipal, onde esteve apenas duas vezes, sendo uma delas quando da reunião com a 
Sabesp, para discutir a redução de tarifa para toda população, entretanto, o Sr. Prefeito 
Municipal discutiu sobre o Parque do Pinheirinho e Cambuci e, outra vez, quando da criação 
de cargos, sendo aprovado aquele que viabilizaria a regularização dos loteamentos da 
cidade. Lembrou ainda que o irmão do Prefeito tinha sido colocado no referido cargo, 
quando o orador lhe disse, em uma reunião que aconteceu na Barragem de Ponte Nova, 
que ele não tinha competência para assumir o cargo. Naquela oportunidade, ele lhe 
respondeu que era Corretor de Imóveis, contudo, o orador disse que seria necessário 
acertar a situação de alguns loteamentos, mas, para não dar mais discussão, preferiu sair, 
pois, embora pudesse ser um bom rapaz, para assumir o cargo aprovado por esta Casa de 
Leis, deveria ser um técnico que desenvolvesse o caso, como ocorreu em cidades próximas, 
cujo problema de lotemaento está sendo resolvido.  Reiterou então que foi à Prefeitura 
apenas duas vezes e que recebeu o Prefeito,  seu Vice-Prefeito com o irmão, no dia trinta e 
um de dezembro de 2008, em sua casa. Falou que não acreditava nesta Administração, 
diante da atitude política daquele com quem  trabalhou e conviveu, portanto, embora o trate 
bem e o respeite, não consegue “engolir”. Com relação ao Campo da Fibra, disse que 
trabalhou bastante para sua liberação, mas, dependia de uma liberação ambiental e, 
embora não desse para fazer onde se pretendia, conforme já expôs em reunião ao Sr. 
Prefeito Municipal, sugeriu aplicar no espaço do “Franciscão”, portanto, enfatizou que não é 
desculpa, é fato que o Prefeito Adilson detesta esporte. Sobre a Quadra do Bairro Fartura, 
disse que sempre foi favorável a utilizar o recurso para cobrir a quadra já existente na escola 
do bairro, mas, optaram por outro local. Disse que solicitou cópia do embargo, da Sentença 
Judicial, mas, ainda não a recebeu e, embora saiba que naquele local não possa construir 
moradia, são casos diferentes. Enfatizou que as Administrações Municipais podem falhar,  



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

DE SALEDE SALEDE SALEDE SALESÓPOLISSÓPOLISSÓPOLISSÓPOLIS    
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 10ª Sessão Ordinária, realizad a em 07 de Maio de 2012                                         FL. 15 
 

 

 

como ocorreu, recentemente, com a ponte citada pelo Vereador Vanderlon, que não 
conseguiu ver o projeto, mas, ao ver a planilha, constatou que a grama inclusa no projeto 
não foi plantada. Enfim, disse que respeita todos, mas, faz seu trabalho, participa da 
comissão, está sempre à tarde nesta Casa de Leis, discute os projetos porque são recursos 
que quer ver aplicado e frisa tudo por ter documentos do Estado e da Assembléia, portanto, 
tem conhecimento de tudo o que está no Ministério Público. Quanto à obra do CEREBF, 
cujo processo tem dois volumes, constatou que a mudança no projeto, no valor de cento e 
trinta e seis mil reais, foi a inclusão de um campo de areia, aumentou o valor do gramado, 
mas, cobrou-se a mais na planilha e agora, quer saber de onde apareceu.  Não havendo 
mais oradores inscritos,  o SR. PRESIDENTE lembrou aos nobres Pares da reunião com a 
Diretoria Municipal de Meio Ambiente, no dia seguinte, às quinze horas, nesta Casa de Leis, 
e, na quarta-feira, dia nove de maio, às dez horas, também nesta Casa, a reunião com 
representantes da Empresa Bandeirante Energias do Brasil, agendada pelo Ver. Claudinei 
José de Oliveira. Em seguida, falou que quem sofre mais com todas as administrações 
erradas, infelizmente, é a população, e o representante político, na vontade de conseguir 
voto, faz tudo, alega tudo e promete tudo. Falou que é de suma importância, para qualquer 
cidadão, e não se exclui disto, trabalhar, e essa deve ser a exigência maior do político, ele 
deve ser cobrado a trabalhar, pois, ganha para isso, tem que trabalhar. 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 07 de Maio de 2012. 
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  A Ata supra foi lida e ________________  em Sessão Ordinária,  realizada em 
14 de Maio de 2012.  
            
 
      


