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              ATA DA 11ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁR IA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SALESÓPOLIS, realizada em 14 de Maio de 2012 - 4º Período da 15ª Legislatura. Aos 
quatorze dias do mês de Maio do ano dois mil e doze, no edifício sede deste Poder 
Legislativo, realizou-se a Décima Primeira 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,  
inclusive a presença da Verª. Deise Aparecida Corrêa Duque, que cumpriu suspensão do 
mandato por sessenta dias.  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. 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:  PROJETO DE LEI Nº 015/12 (Dispõe sobre a 
obrigatoriedade das escolas municipais realizarem Seminário Antidrogas na Rede Municipal 
de Ensino, e dá outras providências), de autoria do Ver. Pedro da Fonseca e outros – desp.: 
Às Comissões de Justiça e Redação, de Obras, Serviço, Educação e Saúde e de Finanças 
e Orçamento;  REQUERIMENTOS solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  064 – Informar 
as medidas que a Municipalidade adotou para atender a Indicação Nº 39/12 deste 
subscritor, datada de 23 de Março corrente, do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes;  065 – 
Esclarecer,  de forma exemplificada, a aplicação da revisão e reajuste salarial praticada, em 
cumprimento a Lei, cujo projeto foi aprovado no último dia 23 de abril e considerado o texto 
do Decreto sobre o mesmo assunto, dos Vers. Claudinei José de Oliveira e Vanderlon 
Oliveira Gomes; 066 – Enviar o relatório final da sindicância sobre venda de muda de 
Cambuci, Processo Nº 2043/2009, lembrando-o que, de acordo com o novo texto da Lei 
Orgânica, tem o prazo de quinze dias; 067 – Cópia do Projeto Executivo das obras que 
estão em andamento, cujas planilhas já foram enviadas para esta Casa de Leis, bem como 
uma relação constando a ordem do início das mesmas;  068 – Cópia integral da prestação 
de contas, com as devidas notas fiscais e recibos comprobatórios, pertinentes ao Ofício Nº 
078/CGP, encaminhado em resposta ao Requerimento Nº 052/12 deste mesmo autor; 069 – 
Relação das Sindicâncias realizadas pela atual Administração (2009 a 2012), constando, 
respectivamente, data de início, motivo, envolvidos e conclusão, bem como outra relação 
constando as pendentes, com os mesmos dados, porém com a justificativa da não 
conclusão e data prevista para esta, todas do Ver. Claudinei José de Oliveira; e solicitando 
ao Sr. Presidente da Câmara Municipal Nºs:  070 – A criação de Comissão Especial de 
Inquérito, com a finalidade de apurar infração do Inciso I, Artigo 38 do Regimento Interno, 
por parte do Vereador Vanderlon Oliveira Gomes; 071 – A criação de Comissão Especial de 
Inquérito, com a finalidade de apurar uso irregular de veículo oficial do Legislativo para 
viagem até a cidade de Santos, pelo Ver. Claudinei José de Oliveira;  e 072/12 – A criação 
de Comissão Especial de Inquérito, com a finalidade de apurar uso irregular de verbas 
públicas para custear despesas de alimentação de Vereadores deste Legislativo no ano de 
2004, pelo então Vereador Presidente Sérgio dos Santos, todos do Ver. Sebastião 
Rodrigues de Campos Júnior e outros – desps.:  Aprovados, encaminhe-se; INDICAÇÕES 
solicitando ao Sr. Prefeito Municipal Nºs:  102 – Envidar esforços junto ao Prefeito do 
Município de Paraibuna e DER, objetivando melhorar a sinalização da Estrada das Pitas, 
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bem como a construção de “guard rail” no Km 122, onde há uma curva acentuada,  
conhecida por “Curva da Morte”; 103 – Determinar estudos e elaboração do respectivo 
projeto junto ao setor competente, objetivando a construção de uma praça no terreno baldio 
localizado entre a Rua Antonio Marfil Sanches, Córrego da Caixa D’Água e Rua XV de 
Novembro, no Jardim Nídia e que tal projeto seja viabilizado com recursos do DADE ou 
outro do Governo Estadual, destinado à reurbanização, ambas do Ver. Pedro da Fonseca;  
104 – Determinar ao setor competente,  a construção de uma rotatória atrás do palco da 
praça central do Distrito do Remédio, bem como a implantação de devida sinalização de 
trânsito no solo e com placas;  105 – Determinar ao setor competente,  a construção de uma 
lombada no início da Rua São João, Distrito do Remédio, ambas dos Vers. Sérgio 
Aparecido Feliciano de Sá e Angelino Rodrigues;  106 – Determinar ao setor competente,  
fazer gestões junto ao DETRAN, objetivando transferir para esta cidade, os exames 
médicos e psicotécnicos aos interessados em obter habilitação, atualmente obrigados a 
realizá-los no município de Biritiba Mirim, do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes – desps.: 
Encaminhe-se, lida no Expediente;  OFÍCIO Nº 21/12 da Seção de Pessoal da Prefeitura 
Municipal, encaminhando CD-Rom da Folha de Pagamento, Admissões, demissões e 
rescisões dos servidores e assessorias da Municipalidade, relativa ao mês de Abril/12 – 
desp.: À Comissão de Finanças e Orçamento; BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS, referente ao mês de Abril/12 – desp.: À Comissão de 
Finanças e Orçamento; SOLICITAÇÃO do cidadão Dorival Pereira, para apurar sua 
denúncia e tomar as devidas providências acerca da Declaração sobre Crime Eleitoral, que 
anexa, cometido pelo Suplente de Vereador – Sérgio dos Santos – desp.: Encaminhe-se à 
MM. Juíza Eleitoral da Comarca de Santa Branca, par a análise e providências;  OFÍCIO 
Nº 557/12 DA OAB DO Brasil, acusando recebimento da Moção de Repúdio Nº 04/12 desta 
Casa de Leis e informando que a enviou ao Diretor Secretário-Geral – desp.: Arquive-se ao 
processo de origem; COMUNICADO sobre a liberação de recursos financeiros: do Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – nos valores de R$ 2.307,24 para o IDG-
PBF e R$ 1.500,00 para o PVMC – ambos competentes a Janeiro/12, e de R$ 2.322,32 
para o IGD-PBF, R$ 500,00 para o IGD-SUAS, R$ 4.500,00 para o PBF e R$ 1.294,20 para 
o PBVII – todos competentes a Fevereiro/12; do Ministério da Saúde – no valor de R$ 
108.457,95 para o Pagamento de Teto Municipal da Média e Alta Complexidade 
Ambulatorial – competência -  Abril/2012;  no valor de R$ 4.077,09 para o Pagamento de 
Programa de Assistência Farmacêutica Básica – competência Abril/2012 – desps.: Arquive-
se, Plenário ciente.  Terminada a leitura, o Sr. Presidente concedeu a palavra aos Nobres 
Edis inscritos.  O VER. PEDRO DA FONSECA iniciou justificando oralmente seu Projeto de 
Lei Nº 15, dizendo que a droga é um problema deste município e,  tanto Prefeito como 
Vereadores têm feito algo, mas, reforçando as medidas, propõe o Seminário Antidrogas na 
Rede Municipal de Ensino. Enfatizou que referida proposição foi assinada por todos os 
Nobres Pares e agradeceu o empenho do Assessor Jurídico deste Legislativo – Dr. Alberto 
Prado Sanches que o ajudou na elaboração. Leu os artigos do projeto conforme seguem 
transcritos: “Artigo 1º - A Secretaria Municipal de Educação e Cultura da Estância Turística 
de Salesópolis, no primeiro semestre do ano letivo, através de seus estabelecimentos de 
ensino, deverá, obrigatoriamente, “SEMINÁRIO ANTIDROGAS”, objetivando transmitir aos 
alunos da rede municipal, ensinamentos sobre a nocividade e as conseqüências do uso de 
entorpecentes. Artigo 2º - Além das palestras, aulas ou debates, deverá ser divulgado 
através de painéis e cartazes os prejuízos causados à pessoa, à família e à sociedade. 
Artigo 3º -  O seminário contará com a participação de professores, médicos da Secretaria 
Municipal de Saúde, componentes da Policia Militar e Civil, como também demais 
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profissionais ligados a área, como palestrantes. Artigo 4º - O Poder Executivo regulamentará 
a presente Lei no prazo de 90 (noventa) dias, contados de sua publicação. Artigo 5º - As 
despesas com a execução desta Lei ficará por conta de dotações próprias, suplementadas 
se necessário. Artigo 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.” Terminada a leitura, o orador disse que, muitas vezes, se 
questiona acerca das despesas de certos projetos de lei, contudo, neste caso, não há como 
medir o custo quando se trata de benefício para o município, principalmente, no que se 
refere à drogas. Lembrou ainda que o problema não afeta somente a área central, mas, 
também a zona rural e, embora todos reconheçam o PROERD, Programa de Erradicação e 
Combate às Drogas e à Violência, desenvolvido pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, 
este é voltado apenas aos alunos da quarta série em diante. Falou que, com a aprovação 
deste projeto, além dos Professores que têm abordado o tema com seus alunos, haverá 
reforço e acompanhamento das Áreas da Saúde e da Polícia Civil. Em seguida, justificou 
sua Indicação Nº 102 acrescentando que, no local, há uma curva, cujo “guard rail” está 
quebrado diante de tantos acidentes ocorridos, pela má sinalização. Relatou que, em três 
anos, acompanhou mais de quinze acidentes, muitos deles com vítimas fatais, portanto, 
acredita que a melhor sinalização naquele local, que conta com serra e neblina, poderá ser 
evitado com o atendimento desta proposição. Disse que a estrada, depois das obras,  está 
muito boa, mas, ainda falta melhorar a sinalização, especialmente, no trecho em questão. 
Também justificou oralmente sua Indicação Nº 103, acrescentando que o local dispõe de 
espaço para implantação de parque, praça e para arborização, embelezando assim a 
entrada desta cidade, e finalizou sugerindo a utilização de recursos do DADE para atender 
sua proposta. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA reportou-se ao Requerimento Nº 
65,  que apresentou juntamente com o Nobre Par Vanderlon, para obter esclarecimentos 
acerca dos valores cosntantes dos holerites dos funcionários, ressaltando que a forma de 
reajuste era diferente uns dos outros. Acrescentou que o pagamento mesmo ainda não foi 
liberado e as famílias dos funcionários ficaram sem dinheiro neste Dia das Mães. Lembrou 
que em outras gestões, havia uma conta em que parte do salário dos funcionários já era 
guardada, a fim de evitar problemas nos dias do pagamento, lamentando que o mesmo não 
é feito nesta gestão. Leu a reposta da Promotora de Justiça acerca do mesmo assunto, que 
já lhe foi enviado devido ao atraso no pagamento dos funcionários, conforme segue 
transcito: “Dentre estes documentos consta a manifestação do Chefe do Executivo, em que 
justifica a não realização do reajuste geral da remuneração dos servidores públicos 
municipais, em razão da despesa total com pessoal estar acima do limite prudencial relativo 
ao início deste ano.” Terminada a leitura, disse que o trecho lido foi alvo das manifestações 
dele e de outros Nobres Pares acerca da situação dos funcionários. Leu ainda outro trecho 
do documento encaminhado pela Promotora, conforme segue transcrito: “Ocorre que, 
aludida infração polítco-administrativa do Prefeito Municipal se sujeita ao julgamento pela 
Câmara Municipal, devendo o Legislativo Municipal observar o procedimento adequado para 
apuração dos fatos.” Acrescentou que, conforme a Promotora de Justiça,  cabe então aos 
Vereadores apurar o fato, ou seja, se a folha de pagamento está alta, por quê e como 
fizeram, bem como até quando se manterá esta situação. Comentou outro documento sobre 
situação afeta aos funcionários públicios municipais, ou seja,  a resposta do Executivo de 
que,  em setembro passado, o pagamento do Cartão BIC foi efetuado à todos os 
funcionários com recursos do FUNDEB e que, no mês seguinte, a situação foi regularizada. 
Acrescentou que isso demonstra que recurso da Educação, que deveria ser utilizado apenas 
para funcionários da pasta, foram utilizados para outras áreas, portanto, desde o ano 
passado, estas coisas vêm acontecendo, como também contratos e aditamentos feitos 
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desde então. Enfatizou a necessidade desta Casa de Leis tomar uma posição acerca da 
Folha de Pagamento para evitar que os funcionários, que estão trabalhando, sejam 
penalizados. Relatou que um funcionário lhe questionou se sabia o que acontecia, e que, 
diante da falta de pagamento,  se viu obrigado a emprestar dinheiro, enquanto outro servidor 
lhe contou que pagou multa de conta paga com atraso. Disse que, há tempo, vem falando, 
se a economia do município não está indo bem, deveria ter enxugado a máquina 
administrativa para não chegar a esta situação. Referindo-se ao seu Requerimento Nº 67, 
disse que está analisando todos os documentos enviados, dentre eles as planilhas, porém, 
não tem os projetos de algumas obras, como o caso da ponte já solicitada, prejudicando a 
análise. Citou, como exemplo, a obra realizada em frente da Escola Estadual Professora 
Olga Chakur Farah, em que lhe denunciaram que a camada asfáltica é pior que a anterior, 
pois, é de apenas dois centímetros, mas, para confirmar tal informação, precisa do projeto, 
motivando então esta sua proposição. Lembrou que tudo isso evitará o que ocorreu com os 
pontos de ônibus, em que foi enviado um projeto, mas, foi executado outro, bem como era 
um valor e depois foi alterado. Quanto às Sindicâncias realizadas pela Prefeitura Municipal, 
alvos dos seus Requerimentos Nºs 66 e 69, lembrou que, há alguns anos, recebeu denúncia 
sobre a venda de mudas de Cambuci, mas, até esta data, referida sindicância não foi 
concluída, muito embora tenha a resposta do Sr. Prefeito Municipal, datada de maio de 
2010, dizendo que enviaria cópia do relatório após a conclusão do processo. Lamentou a 
demora e disse que solicita as informações acerca das obras, do pagamento dos 
funcionários, entre outros, porque está nas ruas conversando com os funcionários que 
ficaram sem pagamento. Retomando sobre o Requerimento Nº 65, enfatizou a necessidade 
desta Casa de Leis levantar os cálculos da Folha de Pagamento,  contábil e juridicamente e,  
se tiver ultrapassando os índices conforme consta em documento (despesa total com 
pessoal estar acima do limite prudencial), esta Casa de Leis deve tomar uma atitude, pois, 
não pode continuar desta forma. Por fim,  referiu-se ao Requerimento Nº 71,  acerca de 
supostas irregularidades que envolvem o seu nome, dizendo que, no momento adequado, 
esclarecerá os fatos a todos os Nobres Pares e à comunidade.  O VER. VANDERLON 
OLIVEIRA GOMES iniciou dizendo que a atual Administração vem prejudicando os 
funcionários, tanto que esta Casa de Leis aprovou o Projeto que dispunha sobre revisão e 
reajuste salarial, com índice de 7%, mas, segundo comentários, os funcionários que 
recebiam salários inferiores ao Salário Mínimo Nacional, após atingir este valor, não teriam 
seus salários somados aos 7%. Deixou claro que, tão logo sejam efetuados os pagamentos 
e constate que os 7% não foram aplicados sobre o Salário Mínimo Nacional àqueles que 
recebiam valores inferiores,  requererá todo processo relativo ao projeto, incluindo-se o 
Decreto pertinente enviado pelo Sr. Prefeito Municipal,  para encaminhar o caso ao 
Ministério do Trabalho. Lembrou que, tão logo o projeto chegou a esta Casa de Leis, 
procurou o Presidente e os Assessores deste Legislativo, relatando a situação dos 
funcionários que recebiam valores inferiores ao Salário Mínimo Nacional e, na ocasião, 
muitos não acreditavam que isso acontecia, por contrariar legislação federal, portanto, 
desde então, ficou claro que os 7% deveria ser aplicado sobre o Salário Mínimo (que passou 
a ser o menor salário do Município desde a vigência do Salário Mínimo Nacional). Portanto, 
deixou claro aos servidores municipais que forem prejudicados que,  baseado nesta 
situação, podem ter certeza de que estará trabalhando por eles e, se o pagamento for 
diferente do que citou, acredita que até a Câmara Municipal cometeu equívoco e teve 
dificuldade no entendimento do projeto. Lamentou que, apesar disso tudo, estando no dia 
quatorze, a Administração ainda pagou seus funcionários que, eles deveriam ter recebido o 
salário até o quinto dia útil do mês, situação agravada ainda mais devido  à data 
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comemorativa, impedindo que muitos funcionários presenteassem ou visitassem suas mães. 
Acrescentou ainda outro agravante dessa situação, os juros e multas que os funcionários 
arcarão com o atraso no pagamento de suas contas, acreditando que não seja pela 
dificuldade do município, mas, por não prever o que ocorreria, embora os alertas que todos 
vêm fazendo, há tempos. Também lembrou seu trabalho realizado em benefício dos 
pensionistas que, recebem somente cinco dias após a data do pagamento aos demais 
funcionários e, ao questionar o caso, teve como resposta que isso ocorria devido à conta 
bancária apresentada pelos beneficiários ser de outra cidade. Entretanto, disse ter 
constatado que o atraso ocorre também àqueles que tem contas em bancos da própria 
cidade e que  o desconto dessas pensões são sempre efetuados na folha, na mesma data, 
em que os funcionários recebem. Enfatizou a necessidade da Câmara ficar atenta, 
conforme outras situações já citadas no ofício da Promotora de Justiça, lidas pelo Nobre Par 
Claudinei, e não deixar manter esta situação, em que funcionários enfrentam condições 
precárias de trabalho e ainda têm os salários atrasados. Justificando oralmente seu 
Requerimento Nº 64,  disse que o apresentou porque já fez a solicitação da mudança de um 
ponto de parada do veículo escolar,  da entrada da Nascente até o antigo restaurante do Sr. 
José Donato, mas, até a presente data, não recebeu qualquer manifestação do Chefe do 
Poder Executivo acerca de medidas para atender ao abaixo-assinado dos moradores, 
portanto, espera que agora atenda aos anseios daquela comunidade.  Também justificou 
sua Indicação Nº 106, dizendo que os salesopolenses realizam os exames do DETRAN em 
Biritiba Mirim, mas, muitas vezes, o Sistema PRODESP está fora de operação, causando 
prejuízos em tempo e custo do transporte, o que seria evitado se atendesse esta 
proposição. Quanto à solicitação do cidadão Dorival Pereira, o orador disse que o suplente 
de Vereador,  Sérgio dos Santos, solicitou-lhe registrar que tem o recibo de venda da 
televisão, assinado pela mãe do garoto que transferiu o título, contudo, cabe a ele se 
defender, apenas estava fazendo o esclarecimento solicitado. Quanto à criação de 
Comissão Especial de Inquérito, matéria do Requerimento Nº 70, finalizou dizendo que está 
à disposição dos Nobres Pares para lhes prestar os esclarecimentos necessários, assim 
como à toda comunidade.  O VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR 
iniciou declarando seu apoio ao Projeto de Lei Nº 15, de autoria do Nobre Colega Pedro, 
lembrando que, no ano passado, também realizou um trabalho para fortalecer o disque-
denúncia, o que vem dando bom resultado não apenas com relação às drogas, mas, aos 
demais problemas que afetam a segurança do município. Lembrou que várias denúncias 
podem ser feitas pelo disque-denúncia, portanto, a proposta do projeto será mais uma ação 
que somará e melhorará a situação de segurança. Disse que, da mesma forma que foi 
aberta uma sindicância para apurar uma situação envolvendo seu nome,  agradeceu os 
nobre pares que assinaram com ele as solicitações de novas sindicâncias e, espera, no 
momento certo, possam conversar, lembrando que, se no seu caso, nem a Comissão de 
Ética e Decoro Parlamentar foi ouvida para assinarem a abertura de uma Comissão de 
Inquérito, razão pela qual também apresenta seus pedidos da mesma forma. Falou que o 
Suplente de Vereador Sérgio dos Santos imputou-lhe a questão de uma Nota Fiscal junto ao 
Ministério Público, entretanto, na sua denúncia, junta várias notas fiscais de despesas dele 
(Sérgio dos Santos) que, em 2004, foi Presidente deste Legislativo, quando apurou mais de 
dois mil e trezentos reais de despesas alegando estar em missões oficiais. Enfatizou que 
tais missões serviam para pagar duas ou três refeições, dentro e fora deste município, mas, 
sequer citava os beneficiados. Disse que, se for apurado na íntegra, todos perceberão que 
as despesas feitas pelo Suplente de Vereador, Sérgio dos Santos, que fala de 
superfaturamento, na ocasião certa, esclarecerá toda situação que o envolve (o orador), 
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provocado pelo oportunismo daqueles que usam a tribuna como palanque eleitoral. 
Lembrou que este é um período de vésperas de eleição, portanto “cada qual com seu 
cavalo”, acrescentando que, se denegrir a imagem do outro Vereador é bonito “vamos 
denegrir”. Falou que, enquanto Vereador e Presidente desta Casa de Leis, sempre procurou 
fazer sua parte e tem certeza que o fez em prol do município, e trouxe resultados, portanto, 
se juntar todas as despesas  dos mandatos, tem certeza de que em 2011 foi o ano de 
menor despesa. Falou que aquela pessoa (Sérgio dos Santos), no seu curto mandato, se 
escondeu atrás de uma Nota Fiscal para disfarçar a questão da sua residência e, como 
algumas pessoas lhe falaram “a cada vez que ele usou a tribuna, se fez de palhaço, pois, 
quanto mais falava, mais afirmava a sua residência”. Registrou que protocolará outros 
documentos acerca do envolvimento do veículo deste Legislativo, em um acidente na 
Estrada Salesópolis-Santa Branca, na oportunidade, agendado pelo então Ver.Sérgio dos 
Santos que, pelo relato do Boletim de Ocorrência, o motorista estava sozinho. Questionou o 
que o motorista fazia naquela estrada, se o pedido era para a Assembléia Legislativa, 
portanto, por relatos, sabe que buscava aquele então Vereador, em sua residência, no 
município de Santa Branca, como ocorreram em todas as demais solicitações. Portanto, 
disse que, se isso realmente acontecia, a sindicância deve ser aberta, pois, esta Casa de 
Leis ficou sem o carro, por um certo tempo, e fez falta, acrescentando ainda que, embora o 
seguro tenha coberto as despesas, ficou por isso mesmo. Disse que o Suplente de 
Vereador usou a tribuna desta Casa de Leis como palanque,  acreditando que,  deixando o 
cargo, nada lhe afetaria, mas, alertou que os fatos serão apurados porque foi Vereador de 
vários mandatos e tinha a residência no município de Santa Branca naqueles outros 
mandatos, sendo então necessário apurar o fato, porque é muito fácil ele fazer seu show e 
ser aplaudido nesta Casa de Leis, por aqueles que têm interesse, entretanto, espera a 
transparência deste Legislativo. Passando a presidência ao Vice-Presidente,  Ver. Pedro da 
Fonseca, o VER. PAULO AROUCA SOBREIRA declarou seu apoio ao Projeto de Lei Nº 15, 
enfatizando que isso deve ser uma ação conjunta, que depende de uma série de fatores, e 
deverá contar com a ajuda de deputados,  da instalação de um Centro de Atendimento aos 
Usuários e Dependentes Químicos, que será instalado em Mogi das Cruzes, portanto, um 
conjunto muito importante. Enfatizou que, para o sucesso, será necessário a organização e 
apoio das Secretarias Municipais, incluindo a de Assistência Social e de Educação, 
buscando êxito para minimizar o uso de drogas que é crescente em todo País, contudo, 
mais evidente em municípios pequenos como Salesópolis. Ressaltou ainda que este 
problema invade as casas das pessoas, tira o sossego e a tranqüilidade,   impõe a 
dificuldade para os pais na busca de uma vaga para tratamento do dependente, portanto, o 
empenho do Ver. Pedro e dos demais ajudará muito. Com relação ao aumento salarial dos 
funcionários públicos, disse que esta Casa de Leis debateu, incansavelmente, juntamente 
com os Assessores Jurídico e Financeiro, todas as questões envolvendo os salários. 
Aprovado os sete por cento, esclareceu que a parte que compete ao Poder Legislativo foi 
encerrada, competindo agora ao Poder Executivo realizar o pagamento. Disse não entender 
que, dispondo de um orçamento anual, onde está estipulado todos os gastos, deixe os 
funcionários sem receber, acrescentando que, se não fosse concedido tal aumento, o 
funcionário teria que receber, portanto, qualquer pessoa menos inteligente, ainda sem 
condições de pagar o aumento retroativo, que fizesse o pagamento com salário normal e, 
para a próxima quinta-feira, uma folha complementar com a diferença do aumento salarial. 
Disse que os Vereadores devem informar, pedir e até sugerir, mas, o “poder da caneta” é do 
Executivo, portanto, não perdoa o fato de penalizar o funcionário, que tem seus 
compromissos, ressaltando que “compromisso assumido é compromisso cumprido”. 
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Lembrou que o cidadão tem contas a pagar,  encargos,  gás, aluguel e outros, tanto que ele 
próprio emprestou dinheiro para um funcionário que lhe procurou para comprar gás. 
Acrescentou que, não tem cabimento, não cumprir o compromisso mensal de pagar o 
funcionário que, por sua vez, também tem compromisso mensal e tem que cumpri-los. 
Também lembrou que, nos seus vinte anos como funcionário do Banco Banespa (atual 
Santander), presenciou o atraso na folha de pagamento de funcionário e,  na oportunidade, 
o então Prefeito Municipal negociava com o gerente, solicitando antecipar o pagamento aos 
funcionários e depois, quando entrasse a arrecadação, devolveria ao banco, mas, não 
transferia a dívida ao funcionário. Questionou então porquê não assumiu a dívida e  quem 
pagará os juros do cartão, da conta de água, dos encargos, portanto, o funcionário está 
coberto de razão, por uma série de fatores legais. Sob outro prisma da situação, informou 
que esta data era quatorze de maio e que, até o final desta mesma semana, a Prefeitura 
estaria fechando a folha de pagamento do próximo mês. Sendo assim, todos os 
apontamentos deveriam ser encaminhados até o dia dezenove, porque no dia vinte, estaria 
fechando a folha de pagamento do próximo mês, portanto, enfatizou que “na minha 
matemática, não considero competência, dois e dois são quatro”. Falou que, ao assumir a 
presidência deste Legislativo, se comprometeu com todos os Vereadores, em deixar tudo 
dentro da lei e da ordem, portanto, em momento algum, deixou de encaminhar documentos 
de Vereadores e, se existe um limite para definir transparência, ainda falta alguma coisa 
para por às claras, para conhecimento da população. Entretanto, todo e qualquer 
documento que entra nesta Casa de Leis conta com sua resposta, ou é encaminhado para o 
Ministério Público ou ainda a outros órgãos, pois, pretende manter a verdade que favorece a 
todo mundo, seja a população, o trabalhador ou aquele que propõe algo para falar na sua 
reeleição. Finalizou dizendo que aqui todos fazem o papel de Vereador, correm atrás do seu 
Deputado Estadual ou Federal, que é sua obrigação, sendo assim, seguirá o princípio da 
igualdade, ou seja, de não favorecer ninguém.  Retomando a presidência e não havendo 
mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE passou para a ORDEM DO DIA, solicitando 
ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura do Requerimento de Urgência Especial Nº 
003/12. Terminada a leitura, foi o citado requerimento submetido à votação,  sendo 
aprovado por unanimidade. Aprovada a urgência especial, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 
1º Secretário que procedesse a leitura dos Pareceres CJR Nº 012 e CFO Nº 017/12,  ambos 
recomendando a aprovação do PROJETO DE LEI Nº 14/11 (Dispõe sobre reajuste salarial 
ao Pessoal da Câmara Municipal da Estância Turística de Salesópolis e dá outras 
providências), de autoria da Mesa Diretora. Terminada a leitura, foi a referida matéria 
submetida à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade, sem preceder 
manifestação. Em seguida, o Sr. Presidente submeteu à votação o PARECER CJR Nº 
011/12 recomendando a rejeição do Projeto de Lei Nº 008/12 (Estabelece o prazo de 
Implementação nos termos da Portaria STN Nº 838, de 14 de Dezembro de 2011 e dá 
outras providências), de autoria do Poder Executivo, o qual também foi aprovado por 
unanimidade. Aprovado o Parecer Contrário da CJR – Comissão de Justiça e Redação, o 
Sr. Presidente comunicou que,  conforme disposto no Artigo 40, Parágrafo 2º,  do 
Regimento Interno, o Projeto de Lei Nº 008/12 será arquivado. 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. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA disse que a COSPES – Comissão de Obras, 
Serviço Público, Educação e Saúde,  recebeu da Presidência deste Legislativo, um abaixo-
assinado solicitando a continuidade do Projeto Guri nesta cidade, alvo de Indicação de sua 
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autoria. Levantando a situação, os membros da citada comissão, de comum acordo, 
decidiram encaminhar o caso ao Diretor de Cultura, para que exponha e informe toda a 
situação e esta Casa de Leis e aos demais munícipes. Lembrou que, na época dos fatos, 
contatou pessoal da ONG Santa Marcelina, responsável pelo projeto, mas, ainda não obtive 
resposta até a presente data.  Reiterou que cabe ao Diretor de Cultura os esclarecimentos 
acerca da reimplantação e local de funcionamento desse importante projeto. Comentou que, 
à exemplo dos moradores do Bairro Padre José, os membros da UMAP – União dos 
Moradores do Bairro dos Pintos também fizeram a capina e limpeza em cinco quilômetros 
da estrada, esperando que a Administração Municipal contribua com a melhoria da estrada, 
pois, aquele primeiro bairro ainda não foi atendido, conforme se comprometeu a 
Administração. Logo após a sessão anterior, em que comentou acerca dos loteamentos e 
diretoria criada,  soube que os moradores do Bairro do José Cândido pagaram onze mil 
reais para fazer o levantamento da área e estão aguardando a promessa da Administração 
Municipal para sua adequação, portanto, cobrará o cumprimento desta parte. Falou que, no 
último sábado, foi publicada uma matéria sobre a Estrada de Santa Branca, no Jornal “O 
Diário de Mogi”, dando o prazo, até o próximo dia trinta, para o Sr. Prefeito Municipal retirar 
as lombadas. Lamentou que o município não tenha recurso e, o pouco de que dispõe, ainda 
aplica em obra que tem que ser desfeita, certamente, porque não foi buscada a forma 
adequada para execução e orientação junto aos órgãos competentes. Então, enfatizou que, 
da mesma forma que o DER retirará a lombada, deveria analisar a situação da entrada da 
cidade, próximo ao Portal Artístico, onde necessita de redutores de velocidade, pois, os 
moradores dos arredores vêm reivindicando esta medida de segurança, lembrando que, a 
lombada anteriormente existente foi retirada para realização de obra naquele local. 
Enfatizou, portanto, que, da mesma forma que o DER exige a retirada daquelas lombadas, 
deve verificar a necessidade da colocação destas, bem como da sinalização no local. 
Acrescentou ainda que, as lombadas na Estrada de Santa Branca, foram construídas fora 
do padrão, gastando material e funcionário, muito embora o Prefeito Adilson tivesse 
acompanhado pessoalmente, necessitando  adequação. Lembrou ainda que o DER também 
deve ser oficializado sobre este caso próximo ao Portal Artístico, assim como da rotatória 
em frente a entrada do Bairro José Cândido, onde necessita melhorar a sinalização, o que 
deveria ser cobrado pela Administração Municipal quando da conclusão da obra de 
pavimentação naquele trecho. Concluiu dizendo que se não cobraram tais medidas da 
empresa responsável pela obra, deve ser porque deixaram fazer a obra e não viram nada. 
Agradeceu os Nobres Pares que participaram da tão esperada reunião com o Sr. Marcos 
Scarpa - representando a Empresa Bandeirante Energias do Brasil, realizada nesta semana, 
nesta Casa de Leis, quando foram expostos os problemas do município e o mau 
atendimento prestado por aquela concessionária, como a demora no atendimento para 
ligação de energia, a entrada do Bairro Bracaiá e a demora no fornecimento quando ocorre 
queda de energia no Jardim Nídia. Disse acreditar que “lavaram a roupa suja” que,  há 
tempos, aquela empresa estava deixando, portanto, agora deve ser documentado tudo e 
encaminhado à empresa para que o serviço prestado ao povo seja digno, evitando a 
demora de meses para atender um simples pedido de ligação de energia elétrica. Concluiu 
dizendo que aquele próprio representante falou, na reunião, como ficará a empresa se seu 
lucro advém da venda de energia, portanto, acredita que, ainda ao longo deste ano, o 
município “colherá melhores frutos” nesta questão. O VER. AGNALDO BUENO  lamentou a 
perda do Projeto GURI nesta cidade, implantado em 2003, do qual se destacaram inúmeros 
talentos, seja de voz, percussão ou violão. Declarou-se triste em saber que o projeto 
acabou, mas, acredita que os Nobres Pares acompanharão o processo e se empenharão 
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junto ao Poder Executivo para trazê-lo de volta, pois, um projeto desta dimensão, atendendo 
jovens de oito a dezoito anos, não pode acabar. Enfatizou que o município já é precário 
nesta área, portanto, não pode perder o que tem, sendo necessário trabalhar para seu 
resgate. Com relação à Estrada de Santa Branca, disse que todos estão preocupados com 
a lombada, mas, a estrada em si, não tem como passar, está intransitável e perigosa. 
Ressaltou que as autoridades competentes, Prefeitos de Santa Branca e Salesópolis, DER 
e Governo do Estado, deveriam olhar mais para ela, antes que aconteça um acidente super 
grave, envolvendo famílias desta ou da outra cidade, e que, daqui um tempo, não terá 
condições de tráfego. Sugeriu uma reunião para pressionar o Prefeito de Santa Branca e 
juntos encaminhem o caso ao Governo do Estado ou outras autoridades competentes para 
solucionar o problema, ou feche a estrada.  Agradeceu a Deputada Federal Janete Pietá 
(PT) por liberar uma Emenda Parlamentar, no valor de trezentos mil reais, para aquisição de 
uma retroescavadeira para este município. Falou que todos conhecem as dificuldades para 
manter os mais de quinhentos quilômetros de estrada rural, tão utilizados pela população. 
Por fim, disse que referida emenda está tramitando em regime de urgência e a Prefeitura 
Municipal já se inscreveu no programa federal pertinente, portanto, acredita que, em pouco 
tempo, a máquina estará nesta cidade. Registrou sua gratidão também ao Deputado José 
Mentor que conseguiu dois microônibus,  junto ao Ministério da Educação, para esta cidade, 
informando que um,  já está disponível no pátio do Setor Municipal de Obras, e outro em 
processo de licitação. Ressaltou a importância destes microônibus para as crianças, alunos 
da rede municipal de ensino, possibilitando viagens, participação em fóruns e conferências, 
além de visitas à exposições, portanto, um grande ganho para o município, agradecendo 
então ao Governo Federal e o Ministério da Educação. Parabenizou a Audiência Pública 
realizada no Espaço Cultural Dita Parente (Mercadão), no ano passado, contando com, 
aproximadamente, quarenta ou cinquenta pessoas, que discutiram a aplicação da verba, no 
valor de quinhentos mil reais,  a ser liberada pelo Ministério da Saúde, quando decidiram 
pela aquisição de ambulância, alvo também do empenho da Deputada Janete Pietá. 
Finalizou informando que, com esta verba,  serão adquiridas duas ambulâncias, sendo uma 
simples e outra para transporte de portadores de necessidade especial, e espera apenas o 
aval do Governo Federal. O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES  corroborou à 
manifestação do orador que o antecedeu,  sobre a Estrada de Santa Branca, registrando 
que já fez um levantamento acerca dos problemas da estrada, causados aos usuários e, 
especialmente, aos transportadores de madeira,  obrigados judicialmente à desviarem pela 
estrada de terra. Falou que em resposta às suas proposições, o Prefeito Adilson disse que 
esteve com o Secretário Estadual de Transportes e com o Prefeito de Santa Branca (na 
época do Prefeito Peixinho) tratando do assunto, mas, depois disso, não recebeu nenhuma 
outra informação. Lembrou que cobrou o agendamento de reunião com os membros do 
Poder Legislativo daquele município, para unirem forças com o desta cidade e cobrarem a 
realização de obras para evitar problemas maiores à população, mas, até esta data, nada foi 
feito, ou se foi,  nada foi encaminhado a esta Casa de Leis. Concordou com o orador que o 
antecedeu, de que os Vereadores devem continuar cobrando reunião entre ambos 
municípios para pleitearem junto ao Governo do Estado, muito embora, tenha conhecimento 
de que a estrada é municipal e de competência do município de Santa Branca. Quanto ao 
Projeto GURI, já comentado, lamentou Salesópolis perder mais um projeto essencial, 
lembrando que, há pouco tempo, o município já perdeu o Projeto Futsal da Associação 
Caminhando Juntos, que atendia quase quatrocentas crianças, deixando as que têm 
condições, migrarem para escolinhas particulares e as demais, dependerem do espaço 
público, que já é escasso, ou ficarem pelas ruas, conforme os relatos, dando trabalho para a 
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Polícia ou sendo encaminhadas às Casas de Menores. Enfatizou que, enquanto os Poderes 
Legislativo e Executivo cruzarem os braços para tais situações, não defendendo de fato tais 
problemas, os jovens ficarão à mercê da sorte e, infelizmente,  entrarão no caminho errado. 
Disse que, apesar de toda dificuldade financeira enfrentada pelo Município, seja pelo próprio 
Poder Público ou organização não governamental, os projetos que vinham sendo realizados 
não poderiam ser paralisados ou extintos, pois, quem perde com isso é a comunidade,  em 
especial os jovens. Disse que o município não tem muito a oferecer e, o que tem, está 
perdendo, o que muita lamenta, informando que está lutando pela liberação de um recurso 
para a Associação Caminhando Juntos.  Sobre o mutirão de limpeza na estrada, feito pela 
comunidade do Bairro dos Pintos, disse também esperar que o Poder Executivo reconheça 
a iniciativa dos moradores e os apoie e os incentive porque facilitam o trabalho da 
Administração Municipal, que enfrenta dificuldades com os poucos profissionais disponíveis 
para este tipo de serviço. Reiterou que, não apoiar os bairros cujos moradores se reúnem 
em mutirão para ajudar a Administração Municipal, também é não incentivar outros bairros a 
seguirem o exemplo, portanto, agradece  e parabeniza a iniciativa daquele bairro. Relatou 
que, em visita ao Bairro Bragança, passando pelo Distrito do Remédio, foi cobrado pelo 
Presidente do PP – Partido Progressista, “Renatinho”, acerca do ponto de ônibus, cuja foto 
foi exposta no telão,  na sessão passada, onde os usuários têm que ficar dentro da valeta, 
assim como, cobrou providências acerca da cobertura, naquele distrito, construída  
totalmente dentro do jardim, cabendo no máximo três pessoas. Disse que cobrará mais esta 
situação do Chefe do Poder Executivo, para atender melhor aquele bairro, lembrando que 
referido ponto de ônibus é utilizado por muitos usuários. Parabenizou a comunidade do 
Bairro Pedra Rajada, pela festividade realizada na Igreja Nossa Senhora de Fátima, e que, 
embora o impedimento de algumas atividades que lá eram realizadas, a festa foi muito 
bonita, contou com a presença popular, e parabenizou os festeiros, que também merecem o 
apoio desta Casa de Leis. Comentou que, na sexta-feira, a Polícia Militar compareceu no 
local da festa, com três viaturas, contando com doze ou quinze policiais no total, informando 
estar atendendo denúncia de que, no local, havia um carro suspeito. Declarou-se feliz por 
entender, diante do fato, que o policiamento foi reforçado em Salesópolis, o que facilitará o 
trabalho da comunidade quando telefonar para a Polícia Militar, certamente, terá o mesmo 
atendimento. Finalizou enfatizando que tal fato ainda demonstra que os clamores por 
segurança não foram perdidos e, embora nada tenha acontecido no local, nem o carro 
suspeito encontrado, ainda foi bom porque todos perceeram que a Polícia Militar está ativa e 
presente neste município, fazendo aquilo que todos esperam. O VER. SEBASTIÃO 
RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR, reportando-se à Estrada de Santa Branca, lembrou 
que, no final do ano passado, participou de uma reunião na Prefeitura daquele município, 
agendada pela CAMAT – Cooperativa Agrícola Mista do Alto Tietê, a fim de discutir os 
problemas relativos ao transporte de madeira desta cidade, devido ao impedimento judicial 
para o trânsito de caminhões do tipo romeu-julieta na referida estrada e,  nesta semana, 
disse que também foram impedidos de trafegarem os demais caminhões, de dois eixos 
(truque e toco). Também lembrou que, naquela mesma reunião, o Prefeito de Santa Branca 
informou que já havia procurado a Secretaria Estadual de Transporte, juntamente com o 
Prefeito Adilson, objetivando melhorias para a estrada, e que já tinha conquistado a reforma 
da Estrada Santa Branca-Jacarei, prioridade para ele e já em execução. Na oportunidade, 
foi esclarecido que, tão logo fosse concluída a obra naquela rodovia, o DER recuperaria os 
pontos críticos da estrada Salesópolis- Santa Branca  e a estadualizaria,  municipalizando a 
outra estrada que é de terra. Esclareceu que, atualmente, a Estrada Salesópolis-Santa 
Branca é municipal, portanto, o asfaltamento que ela recebeu, era destinado a outra estrada 
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que é estadual,  beneficiando aquele município, contudo, esqueceram de estadualizá-la, 
prejudicando assim toda obra de manutenção que o DER faria em estrada estadual,  por 
pertencer ao município de Santa Branca. Disse que já tinha feito este comentário, contudo, 
também concordou com a necessidade de uma reunião com os Vereadores daquele 
município, a fim de saberem se a informação daquele Prefeito ainda procede, evitando 
apenas ficar esperando enquanto os problemas se mantém,  em prejuízo dos usuários e 
transportadores diversos, impedidos de transitarem naquela via com caminhão um pouco 
maior. Quando se fala que as pessoas vêm cobrando postura desta Casa de Leis em certas 
situações,  reafirmou que, para transparência dos trabalhos desta Casa de Leis, estará 
elaborando alguns documentos acerca do Ginásio Poliesportivo e de algumas outras obras 
realizadas no município, já comentadas e cujos documentos já foram encaminhados. 
Enfatizou a necessidade de levantar o que o Ministério Público vem apreciando, as 
providências já adotadas, portanto, pedirá o levantamento de cada caso para verificar a 
situação, especialmente, do Centro Esportivo, em que há informações desencontradas. 
Acrescentou que as mudanças feitas visavam evitar que o município perdesse mais verbas 
do que já havia perdido, pois, há muito tempo, as obras estão embargadas, impossibilitando 
disponibilizar tais espaços para a população. Disse ainda que,  se tais obras fossem 
concluídas, conforme pagas, a população estaria usufruindo do campo de futebol, da 
quadra coberta do Bairro Fartura e outras que estão sendo analisadas pelo Ministério 
Público. Em seguida, expôs no telão uma foto do carro oficial deste Legislativo na garagem 
da residência do Suplente de Vereador, Sérgio dos Santos, na cidade de Santa Branca,  
publicada recentemente no Blog Anotiprime. Esclareceu que seu objetivo era expor para 
todos os presentes o intuito daquele que usou a tribuna deste Legislativo,  direcionando-se 
ao orador, utilizando inclusive palavras de baixo calão. Disse acreditar que o objetivo 
daquele vereador era desviar a atenção,  esconder o fato da sua residência. Enfatizou que 
as palavras podem omitir, mas, a foto comprova o que o Vereador fazia e ficava omitindo, 
sendo aplaudido por muitos dos presentes, que acreditavam nas palavras dele. Ressaltou a 
necessidade de entender certas situações, como o fato de que, para muitos, o palanque 
político é a tribuna desta Casa de Leis, entretanto, diante da verdadeira situação, 
questionou  se ele (ex-vereador Sérgio dos Santos) terá explicação para isso, pois, nunca 
teve.  Não havendo mais oradores inscritos,  o SR. PRESIDENTE disse que, todos os que 
estão sendo interpelados, incluindo-se os ausentes, como é o caso do suplente de Ver. 
Sérgio dos Santos, terão garantido seu direito de defesa. E, 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 14 de Maio de 2012. 
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