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ATA DA 12ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SALESÓPOLIS, realizada em 21 de Maio de 2012 - 4º Período da 15ª Legislatura. Aos vinte
e um dias do mês de Maio do ano dois mil e doze, no edifício sede deste Poder Legislativo,
realizou-se a Décima Segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Salesópolis sob a
presidência do Vereador Paulo Arouca Sobreira e secretariada pelos Edis Sebastião
Rodrigues de Campos Júnior – 1º Secretário e Angelino Rodrigues – 2º Secretário. Às
dezenove horas, horário regimental, o Sr. 2º Secretário procedeu a verificação da
presença, constatando-se a presença unânime dos membros desta Casa. Havendo
número legal, o Sr. Presidente declarou aberta a sessão e solicitou ao Sr. 1º Secretário que
procedesse a leitura da ata da sessão anterior. Neste momento, o Ver. Pedro da Fonseca
requereu a dispensa da leitura, requerimento este que, submetido ao Plenário, foi aprovado
por unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente submeteu a ata à discussão e votação,
sendo a mesma também aprovada por unanimidade, sem preceder manifestação e,
prosseguindo, solicitou ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura das matérias do
EXPEDIENTE que constou do seguinte, com seus respectivos despachos: MENSAGENS
Nºs 1.145; 1.147 e 1.146 do Poder Executivo, encaminhando, respectivamente, os
PROJETOS DE LEI Nºs 016 (Altera a redação dos artigos 23, §2º, inc.I, “a” e 27 “caput”,
inciso I, bem como inclui o parágrafo único no artigo 27 da Lei Nº 1.592/2009, e dá outras
providências); 017 (Institui a Taxa de Controle e Fiscalização – MEI e dá outras
providências); 018/12 (Estabelece normas para o combate do Aedes aegypti e Aedes
albopictus, transmissores da dengue, febre amarela e encefalite eqüina, no Município da
Estância Turística de Salesópolis e dá outras providências) – desps.: Às Comissões de
Justiça e Redação; Obras, Serviço Público, Educação e Saúde; Agricultura, Comércio,
Indústria e Turismo e de Finanças e Orçamento; PROJETOS DE RESOLUÇÃO Nºs 002
(Dispõe sobre a constituição de uma CEI – Comissão Especial de Inquérito e dá outras
providências); 003 (Dispõe sobre a constituição de uma CEI – Comissão Especial de
Inquérito e dá outras providências); e 004/12 (Dispõe sobre a constituição de uma CEI –
Comissão Especial de Inquérito e dá outras providências), todos de autoria da Mesa
Diretora – desps.: À Ordem do Dia da próxima sessão para única discussão e votação;
REQUERIMENTO Nº 073 – Solicitando ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, a criação
de Comissão Especial de Inquérito, para promover a responsabilidade do Ver. Vanderlon
Oliveira Gomes, então Presidente deste Legislativo, no exercício de 2008, por não abrir
qualquer procedimento administrativo para apurar o motivo pelo qual o veículo oficial
envolveu-se em acidente na Estrada de Santa Branca, quando trafegava só com o
motorista, do Ver. Sebastião Rodrigues de Campos Júnior e outros; e REQUERIMENTO Nº

074/12 – Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal, para que envie cópia do Contrato, Nota
Fiscal e Processo Licitatório, acerca da aquisição de equipamentos o CCI – Centro de
Convivência do Idoso preste as informações que se seguem: 1) Se o recurso utilizado
para tal aquisição foi proveniente da Emenda Parlamentar de autoria do Deputado
Federal Arnaldo Faria de Sá e 2) Se houve sobra de recurso, onde foi aplicada, com
sua devida justificativa, do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes – desps.: Aprovados,
encaminhe-se; MOÇÕES DE CONGRATULAÇÕES Nºs: 006 – Ao Sr. Domingos Antonio
Camargo Correia que reassumiu, neste mês, como Encarregado do Posto de Operação da
Sabesp de Salesópolis, cidadão exemplar, participante da sua comunidade, sempre com
alegria e elevado espírito de cidadania, um exemplo as ser seguido pelos jovens; e 007/12
– Aos atletas de Salesópolis que integram a EQUIPE PAPALÉGUA e a EQUIPE
MOUNTAIN BIKE pela participação em eventos esportivos do Estado de São Paulo, onde
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conquistam o respeito e admiração de todos, pelo esforço e dedicação que resultaram em
várias vitórias, elevando o nome de Salesópolis, ambas do Ver. Vanderlon Oliveira Gomes e
outros – desps.: Aprovadas, encaminhe-se; INDICAÇÕES solicitando ao Sr. Prefeito
Municipal Nºs: 107 – Determinar ao setor competente, colocar cascalho no Ramal José dos
Santos, altura do Km 15 da Estrada da Petrobrás; 108 – Determinar ao setor competente,
construir um abrigo no ponto de parada de transporte escolar, localizado no Km 1 da
Estrada da Usina, em frente a entrada da antiga Fábrica de Bloco do Sr. Antonio
Venerando, 109 – Interceder junto a Empresa Bandeirante Energias do Brasil, objetivando a
transferência do poste, atualmente localizado no terreno s/nº da Avenida Bragança, por
onde passa a fiação que atende a residência Nº 404 – Instalação Nº 36552356 e vizinha,
para a rua de servidão, conforme mapa anexo; 110 – Atender o Abaixo-Assinado que
anexa, dos moradores da Rua Benedito Vicente de Faria, solicitando obras para conter o
desbarrancamento do Córrego Fartura, que passa nos fundos de suas casas; 111 –
Interceder junto ao DER, objetivando a urgente adoção de medidas para solucionar o
problema que causa o afundamento do asfalto no Km 101,8, da Rodovia SP-88, todas do
Ver. Vanderlon Oliveira Gomes; 112 – Designar maquinário, como: retroescavadeira,
basculante e patrol; bem como pessoal necessário à manutenção das estradas rurais do
Distrito do Remédio; 113 – Determinar ao setor competente, realizar a manutenção que se
faz necessária na Rua Ademar da Silva, Vila Bragança; 114 – Interceder junto ao Comando
da Polícia Militar, objetivando ampliar as rondas noturnas com viaturas, na área central do
Distrito do Remédio, onde, recentemente, foi implantado um Posto de Atendimento do
Banco Bradesco, todas dos Vers. Sérgio Aparecido Feliciano de Sá e Angelino Rodrigues –
desps.: Encaminhe-se, lidas no Expediente; PARECER CFO Nº 018/12, referente ao
Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Salesópolis, relativo ao mês de Abril/12 –
desp.: Aguarde-se o parecer prévio do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
para então emitir o parecer final e conclusivo; OFÍCIO DMA Nº 31/12, da Diretoria Municipal
de Meio Ambiente, informando que, no próximo dia vinte e três de maio, às dez horas, no
plenário da Câmara Municipal, será realizada Audiência com o Superintendente da Sabesp,
Sr. Márcio Gonçalves de Oliveira, sobre a Renovação do Contrato de Prestação de
Serviços; CONVITES: para o 5º Festival Gastronômico, a realizar-se no período de vinte e
quatro a vinte e sete de maio, no Espaço Cultural “Dita Parente; para o Projeto Roda São
Paulo, no período de dezessete a vinte e sete de maio, incluindo no percurso os municípios
de Mogi das Cruzes, Biritiba Mirim, Guararema, Suzano e Salesópolis; e para a Formatura
do PROERD 2012, no próximo dia vinte e cinco, às dezoito horas, no Centro Esportivo
Municipal; COMUNICADO sobre a liberação de recursos financeiros: do Ministério da
Saúde – no valor de R$ 12.500,00, para o Pagamento de Serviços de Atendimento Móvel as
Urgências – SAMU 192 – competência - Abril/2012; do Ministério da Educação – no valor
de R$ 2.266,20 referente a 1ª Parcela do PDDE para a APM da EMEF Professora Maria de
Lourdes Gonçalves de Toledo; no valor de R$ 3.325,80 referente a 1ª Parcela do PDDE
para a APM da EMEF Mestra Henriqueta; no valor de R$ 2.220,00 referente a 1ª Parcela do
PDDE para a APM da EMEF Professora Sônia Maria da Fonseca; no valor de R$ 2.039,40
referente a 1ª Parcela do PDDE para a APM da EMEI Professora Maria Aparecida Biasoli;
no valor de R$ 613,40 referente a 1ª Parcela do PDDE para a APM da EMEI Polymnia
Bueno Leite; no valor de R$ 1.125,20 referente a 1ª Parcela do PDDE para a APM da EMEI
Ver. Antonio Rodrigues Fernandes; no valor de R$ 2.733,60 referente a 1ª Parcela do
PDDE para a APM da EMEF Ernesto Ardachnikoff; nos valores de R$ 1.593,20 e R$ 796,60
ambos referentes a 1ª Parcela do PDDE para a APM da EMEF Antonio Alves de Alvarenga;
nos valores de R$ 16.050,00 para Alimentação Escolar – Ensino Fundamental; de R$
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714,00 para Alimentação Escolar – EJA; de R$ 1.284,00 para Alimentação Escolar –
Creche; de R$ 4.866,00 para Alimentação Escolar – Ensino Médio; de R$ 2.214,00 para
Alimentação Escolar – Pré-Escola; e nos valores de R$ 4.057,61 e R$ 13.587,27 relativos à
2ª Parcela do PNATE – desps.: Arquive-se, Plenário ciente. Terminada a leitura, o Sr.
Presidente concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER. CLAUDINEI JOSÉ DE
OLIVEIRA iniciou reportando-se ao Projeto de Lei Nº 16, lembrando que a matéria já veio
para esta Casa de Leis e foi retirada pelo autor (Poder Executivo), o qual demorou muito a
reenviá-lo, mas, por beneficiar os profissionais da Área de Educação, solicitou ao Sr.
Presidente que colocá-lo para tramitação em regime de urgência. Lembrou que há muitos
projetos enviados para deliberar na sessão seguinte a que foi apresentado e, como neste
caso, não há pedido de urgência, vem solicitá-lo porque os profissionais do magistério estão
aguardando regularização dessa situação, há algum tempo. Alertou para o Projeto de Lei Nº
17, através do qual o Prefeito propõe a criação de uma taxa aos microempreendedores –
MEI, no entanto, disse que a situação está complicada para todos, haja vista os
comentários sobre a falência do comércio local. Enfatizou a necessidade de avaliar melhor
tal proposta porque, na Mensagem que o encaminha, o Chefe do Poder Executivo justifica
que pretende aumentar a capacidade de arrecadação, o que demonstra que gastou mais do
que podia e depois, vem cobrar do cidadão, através da implantação dessa taxa, para poder
tapar o “furo e o rombo”, como todos sabem, junto à Sabesp, Empresa Bandeirante
Energias do Brasil e Posto de Combustível. Também alertou para o período eleitoral, sendo
necessário ver se esta matéria, que dispõe sobre implantação de taxa, pode ser deliberada.
Parabenizou o Nobre Colega Vanderlon pelas Moções que apresentou e, reportando-se a
de Nº 06, que assinou junto com ele, disse que todos conhecem o “Mingo da Sabesp”, que
voltou ao Posto de Atendimento local, destacando a sua competência no trabalho e
enfatizando esperar que ele possa ajudar o município com relação ao convênio que será
firmado com a Sabesp. Disse que, em algumas cidades do Vale do Paraíba, como
Cachoeira Paulista, o convênio já foi aprovado, enquanto Salesópolis ainda não chegou a
uma conclusão. Ressaltou esperar que, neste novo contrato, seja reduzida ou extinta a taxa
de esgoto, em troca do fornecimento de água, beneficiando todos os cidadãos, e não
apenas aceitar projetinho de um parque ou outro, em contrapartida. Acrescentou que,
novamente, apresentará esta proposta, que já expôs no início desta gestão, quando foi
colocada a troca por parque, esperando então a participação da população na decisão, pois,
a economia fará diferença no bolso do cidadão. Com relação à Moção Nº 07, do mesmo
autor, disse que a Equipe Papa-léguas vem despontando em toda região e, vem sendo
citada, muitas vezes, na tribuna desta Casa de Leis, portanto, finalizou o orador, dizendo
que a equipe conta com seu apoio, assim como a proposição que ele também assinou. O
VER. SÉRGIO APARECIDO FELICIANO DE SÁ justificou oralmente a Indicação Nº 112,
enfatizando que, nos últimos quatro anos, o que tem acontecido é que encaminham a patrol
para fazer o serviço e, sem finalizá-lo com basculante e retro-escavadeira, basta uma chuva
para o trecho da estrada em que se executou o serviço virar uma porcaria, impossibilitando
o tráfego, ou seja, estão enviando apenas um maquinário, portanto, de nada adianta o
trabalho. Disse que o sub-Prefeito do Distrito do Remédio, o "Sr. Cardosinho", está
desanimado com tal situação e com vergonha de andar pelas ruas, diante de tantas
cobranças que recebe, assim como ele, enquanto Vereador. Declarou-se envergonhado
pela situação das estradas, que se encontram com muito buraco, ressaltando um trecho, de
um quilometro e meio, da Estrada de Campos que, desde que assumiu o cargo nesta Casa
de Leis, vem “batendo na mesma tecla”, para que seja cascalhado, pois, a situação
impossibilita o tráfego de vans escolares, obrigando os estudantes “amassarem barro” para
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chegar até ela. Disse que passar a patrol, conforme ofereceu o sub-Prefeito, será pior, caso
não disponha também da retro-escavadeira, reiterando que a situação é vergonhosa.
Ressaltou que não atribui a culpa ao funcionário Antonildes, responsável pelo Setor
Municipal de Transportes, reconhecendo que ele se vira como pode, mas, precisa de
ferramenta para trabalhar. Falou que este ano é de eleição, portanto, acaba este mandato, e
já está na hora de resolver estes problemas das estradas rurais que estão em péssimas
condições, esperando que o Sr. Prefeito Municipal dê uma olhada para aquele lado do
Distrito do Remédio. Em seguida, justificou sua Indicação Nº 114, enfatizando que o Distrito
precisa de maior policiamento porque, em breve, será inaugurado novo Posto de
Atendimento do Banco Bradesco, entretanto, lembrou que já estouraram e levaram o cofre
daquele mesmo banco, em outro endereço, bem como explodiram o local com dinamite,
deixando os moradores apavorados. Disse que os ladrões procuram as cidades pequenas
para agir, ressaltando que, até a Polícia, que fica em Salesópolis, chegar no Distrito, os
ladrões conseguem fugir, mas, expõem os vizinhos do posto bancário a grande risco. Por
fim, justificou sua Indicação Nº 113, lembrando que também, desde o início deste mandato,
vem solicitando a manutenção de um trecho de apenas, trezentos metros, na Rua Ademar
da Silva, que atualmente encontra-se pior do que no início. Relatou que esteve conversando
com o dono da chácara vizinha, o qual declarou autorizar a implantação de linhas de tubo
desde que, diante da presença do orador e do Prefeito Municipal, para evitar problemas
futuros. Finalizando, o orador disse esperar que, nesta semana, possa levar o Prefeito
Adilson e o Secretário Municipal de Obras no local, a fim de amenizar a situação daquele
trecho, cujas crianças também, passam pelo meio da lama, no período de chuvas. O VER.
VANDERLON OLIVEIRA GOMES iniciou reportando-se à sua Indicação Nº 107, justificando
que a apresenta atendendo solicitação dos moradores e usuários do Ramal José dos
Santos, esclarecendo que, quando dos serviços realizados na Estrada da Petrobrás, ficou
certo que aquele ramal também seria atendido, entretanto, isso não ocorreu, portanto, se
um veículo cair nas valetas, não mais sairá, dada a sua atual situação, que também obriga
estudantes a caminharem até o ponto onde o transporte escolar consegue chegar. Também
defendeu o esforço do funcionário Antonildes, que faz de tudo para atender aqueles que lhe
procuram, mas, encontra muitas dificuldades, contudo, enquanto Vereador, tem que
representar os moradores que reclamam a situação e querem a garantia do seu direito
constitucional de ir e vir. Prosseguindo, justificou sua Indicação Nº 108, solicitação antiga
dos moradores e, especialmente, pais de alunos, que ficam diariamente sob chuva e sol,
quando do embarque e desembarque do transporte escolar, esperando que o Chefe do
Poder Executivo adote as providências para atender este pedido. Reportando-se à sua
Indicação Nº 110,
esclareceu que o Córrego do Fartura está desbarrancando,
comprometendo a estrutura das residências vizinhas, esperando também que as
providências sejam adotadas, com urgência, para proteger o bem maior de que dispõe.
Enfatizou que os próprios moradores questionam, se há recursos para outras obras, porque
não os encontram para defender obras do interesse dos munícipes. Sobre seu
Requerimento Nº 74, disse que o Deputado Federal Arnaldo Faria de Sá, liberou um recurso
no valor de cem mil reais para aquisição de equipamento ao CCI – Centro de Convivência
do Idoso, mas, ouviu comentários de que parte desta verba foi utilizada para outros fins,
portanto, para esclarecer a destinação do recurso e informar o próprio deputado sobre a
aplicação, é que apresentou tal requerimento, esperando que seja cumprida a Lei Orgânica
e a resposta enviada no prazo legal correto. Referindo-se à Moção Nº 06, disse que todos
reconhecem que, tanto o Domingos quanto o Geraldo, ambos atuais Encarregados da
Sabesp, em Salesópolis e Biritiba Mirim, respectivamente, sempre atenderam muito bem
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esta Casa de Leis, e pelo excelente serviço que sempre prestou à comunidade, não poderia
deixar passar em branco também a vinda do Domingos ao Posto de Atendimento local.
Referindo-se à Moção Nº 07, enfatizou que, embora as dificuldades enfrentadas pelo
esporte local, no dia primeiro de maio, em Guararema, as equipes de atletas salesopolenses
representaram excelentemente este município. Registrou que, na categoria de dezesseis a
dezenove anos, Salesópolis conseguiu a segunda colocação com o jovem Fabrício de Paula
Laurindo, o terceiro colocado foi Murilo Pereira de Siqueira, o quarto foi Roan Lucas Silvério
da Silva e o sétimo Rafael Junior Pereira. Prosseguiu registrando que, na categoria de vinte
a vinte e nove anos, teve como primeiro colocado Luiz Aparecido Lourenço e o quarto
Robson Felipe Nepomuceno da Silva. Na categoria de trinta a trinta e nove anos, o quarto
colocado foi Rene Vicente Vilanova, o sétimo colocado Luis Fernando de Souza Matos, e o
décimo colocado Erick Faleiros Ferraz. Na categoria de quarenta a quarenta e nove anos,
teve como segundo colocado o “Osvaldinho da Parabólica” - Osvaldo da Silva Pinto, oitavo
colocado Mario Cesar Vilanova e o vigésimo sétimo foi Antonio Marcos da Silva Pinto.
Disse que fazia questão de registrar todos os participantes, para que todos vejam que, com
apoio da iniciativa privada, comércio local e amigos, conseguiram fazer uma linda
representação naquele evento. Quanto ao Requerimento Nº 73, em que lhe questiona por
que, na função de Presidente da Câmara Municipal em 2008, não abriu sindicância quando
do acidente envolvendo o veículo oficial na Estrada de Santa Branca, deixou claro para os
demais Vereadores e ao público, a quem tem que dar satisfação, que, na época, além dele,
também eram Vereadores a Nobre Colega Deise, assim como os Nobres Pares Claudinei,
Angelino e Sebastião, e outros. Informou que o citado acidente foi causado por terceiro,
não houve prejuízo ao município porque as despesas foram ressarcidas, e não houve
imprudência do motorista, portanto, não entende porque deveria abrir sindicância. Enfatizou
ainda que todos os veículos oficiais dispõem de seguro e que, portanto, tal medida (abertura
de sindicância em caso de acidente) não é praxe desta Casa de Leis, lembrando que,
quando ocorreu outro acidente, no ano passado, o então Presidente (Sebastião R. Campos
Jr) também não abriu sindicância, por não prejudicar o erário público. Disse que esclarecia
o fato por desconhecer as motivações que levam a criar uma CEI (Comissão Especial de
Inquérito) atrás da outra, enquanto o município está com tantas obras paradas. Propôs
então abrir várias CEI’s para verificar essas obras paralisadas e outras que estão prestes a
parar, fazendo assim o trabalho do Vereador, evitando que o município perca com isso.
Finalizando, colocou-se à disposição para posteriores esclarecimentos que se fizerem
necessários. O VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR, justificando seu
Requerimento Nº 73, disse que juntou outros documentos que comprovam que, quem
solicitou o veículo, foi o então Ver. Sérgio dos Santos, que não reside neste município, e
que há declaração do motorista que, na oportunidade, estava indo buscar aquele Vereador,
sendo esta a motivação da proposição. Enfatizou que esta motivação deve ser apreciada
por esta Casa de Leis, pela comissão que solicitou fosse criada, pois, como costuma dizer:
“pimenta nos olhos dos outros não arde”. Acrescentou ainda que esta situação fica para os
Nobres Pares entenderem como é que funciona e que, nesta semana, alguns Vereadores
desta Casa foram procurados pelo Prefeito da cidade vizinha de Biritiba Mirim, objetivando
evitar a abertura de outra CEI que envolvem outros Vereadores deste Legislativo. Por fim,
disse que existe a preocupação, mas, quando é com outros Vereadores, deixam que seja,
contudo, enfatizou que a defesa deve ser feita na hora certa, com a apresentação de
documentos e cumprindo os demais protocolos que envolvem este tipo de comissão. Não
havendo mais oradores inscritos, o Sr. Presidente passou para a ORDEM DO DIA,
solicitando ao Sr. 1º Secretário que procedesse a leitura dos PARECERES CJR Nº 013,
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com as Emendas Supressiva Nº 001 e Modificativa Nº 001, COSPES Nº 004 e CFO Nº
019/12, todos recomendando a aprovação do PROJETO DE LEI Nº 12/12 (Dispõe sobre a
qualificação de Entidades sem Fins Lucrativos como ORGANIZAÇÕES SOCIAIS no âmbito
do Município da Estância Turística de Salesópolis-SP e dá outras providências), de autoria
do Poder Executivo, com as citadas Emendas. Terminada a leitura, primeiramente, o Sr.
Presidente submeteu à votação a Emendas Supressiva Nº 001/12, a qual foi aprovada por
unanimidade. Em seguida, foi a Emenda Modificativa Nº 001/12, submetida à votação,
sendo também aprovada por unanimidade. Neste momento, o Ver. Claudinei José de
Oliveira requereu a dispensa da elaboração da Redação Final, requerimento este que,
submetido à Plenário, foi aprovado por unanimidade. Aprovada a dispensa da elaboração da
Redação Final, o Sr. Presidente submeteu à discussão e votação o PROJETO DE LEI Nº
12/12 com as Emendas Supressiva Nº 001 e Modificativa Nº 001/12 aprovadas, sendo
aprovado por unanimidade, sem preceder manifestação. Não havendo mais pauta a ser
tratada na presente Ordem do Dia, o Sr. Presidente comunicou que, fica prevista para a
Ordem do Dia da próxima sessão, única discussão e votação dos Projetos de Resolução
Nºs 002, 003 e 004/12, em seguida, passou para a EXPLICAÇÃO PESSOAL e,
conforme livro de inscrição, concedeu a palavra aos Nobres Edis inscritos. O VER.
CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA leu a resposta da Secretaria Municipal de Educação,
acerca dos gastos com as apostila distribuídas na rede Municipal de Ensino, questionados
no seu Requerimento Nº 50/12, conforme segue transcrito: “Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal. Trata-se de solicitação do Nobre Vereador Claudinei José de Oliveira acerca de
aquisição de apostila de inglês. Em atendimento ao despacho exarado por Vossa
Excelência, vimos pelo presente, informar que, analisando a documentação alusiva a
referida aquisição, observamos que o Edital, em seu Termo de Referência, mencionou,
equivocadamente, a Matéria de Inglês. Ocorre que a Grade Curricular do Município nunca
previu e ainda não prevê a matéria de Inglês. Informamos Vossa Excelência que as
apostilas de inglês entregues na primeira remessa, já foram recolhidas e, com a ciência e
concordância da empresa, as mesmas serão devolvidas. Informamos que as providências
administrativas no sentido de suprimir a referida matéria do contrato já estão sendo
adotadas, com base legal no artigo 65, parágrafo 1º, da Lei 8666/93 (de Licitações), não
causando assim ônus aos cofres municipais. Certos em termos atendido a contendo o
solicitado, apresentamos protestos de estima e consideração.”, acrescentando que tal
documento foi assinado pela Secretária Municipal de Educação e Cultura. Disse que este é
o resultado de todo o trabalho que ele veio levantando e mostrando as irregularidades,
enfatizando que acompanhará toda devolução do recurso relativo às apostilas de Inglês,
dizendo que ainda falta analisar outros fatos pertinentes. Quanto à resposta ao seu
Requerimento Nº 54/2011, frisou que o mesmo é relativo ao ano passado, portanto, já
deveria ter sido respondido no prazo legal (30 dias), o que comprova o descumprimento da
LOMS, por várias vezes cobrado por esta Casa. Falou que tal documento refere-se às
medições da calçada da Avenida Osaka, portanto, avaliará todos os documentos para,
depois, tomar as medidas cabíveis, assim como outros que vem apurando e levantando.
Lembrou como exemplo, a ponte já citada, cuja grama ainda não foi plantada nas laterais,
mas, o serviço foi pago. Finalizando, disse ao Suplente de Vereador, Sérgio dos Santos,
que ele presidirá a comissão que lhe afeta, cujos membros foram escolhidos pelo Sr.
Presidente desta Casa de Leis, ressaltando que apurarão todos os casos colocados para
dar uma resposta à ele e à toda sociedade. O VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES
registrou a presença do Presidente da Associação do Bairro Ribeirão do Pote, Sr. Ademir,

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SALESÓPOLIS
Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - Salesópolis/SP
CEP: 08970-000 - Tel\Fax: (011) 4696-1333/1716/1731
Site www.camarasalesopolis.sp.gov.br Email: cmsalesopolis@uol.com.br
continuação da Ata da 12ª Sessão Ordinária, realizada em 21 de Maio de 2012

FL. 7

do ex-Ver. Sérgio dos Santos e demais presentes. Relatou que foi publicado no jornal o
projeto que vem sendo implantado em alguns municípios, com o título: Jovem Aprendiz e
Oportunidades no Mercado de Trabalho, sendo também procurado por algumas pessoas
que lhe solicitaram empenhar-se para implantá-lo neste município. Procurando saber
melhor, descobriu que é um projeto que visa capacitar jovens de quatorze a vinte e quatro
anos, cujas empresas patrocinadoras, como a Petrobrás, Grupo Gerdau, Bancos Itaú e
Bradesco, Correios e outros, aproveitam esses profissionais capacitados em suas
empresas. Comentou que, no dia anterior a esta sessão, participou da formatura de um
grupo de pessoas da cidade, que está sendo capacitado por pessoas da cidade, contudo,
ouviu relatos de que o Poder Executivo Municipal solicitou àquele grupo desocuparem o
prédio do CEP – Centro Educacional Profissionalizante, onde estavam sendo realizadas as
aulas, sem justificativa. Lamentou que, enquanto está defendendo os interesses daqueles
que o procuraram para o Projeto Jovem Aprendiz e Oportunidades, o município não valoriza
os projetos que já estão implantados, o que demonstra não haver entendimento entre a
atual Administração Municipal e tais projetos que melhoram a vida da população. Lembrou
que, caso análogo, ocorreu com o Projeto Guri, que atendia inúmeras crianças e mesmo
assim foi extinto, assim como outros em que entidades locais mantinham e também foram
extintos por falta de amparo e apoio da Administração Municipal. Parabenizou os alunos que
se formaram naquele curso, desejando-lhes sucesso, sorte e o amparo de Deus para
vencerem na vida. O VER. SEBASTIÃO RODRIGUES DE CAMPOS JÚNIOR, reportandose à manifestação do orador que o antecedeu, acreditando que ele se referiu a um curso
que era realizado no CEP, esclareceu que também foi procurado por pessoas que também
solicitaram sua intercessão e, procurando saber o motivo da paralisação, tomou
conhecimento de que a parceria não deu certo, porque houve um curso em que várias
pessoas pagaram a inscrição, definida como taxa mínima, mas, o professor do Curso de
Mecânica abandonou o curso e os alunos não o concluíram, embora tenham pago, ou seja,
não houve interesse tanto que aquele professor não foi substituído, ao menos, para garantir
o certificado dos alunos que pagaram. Acrescentou ainda que a Administração Municipal
desistiu daquela parceria, contudo, fez outra parceria e trouxe outros cursos no CEP, muito
embora aquela empresa continua no município, utilizando outro espaço para seus cursos.
Enfatizou que, devido aquela parceria, muitos alunos procuram então a Prefeitura Municipal
para reclamar sobre a empresa, sugerindo ao Nobre Vereador Vanderlon que verifique a
situação, esclarecendo que ele (o orador) conhece e gosta do responsável pelos cursos,
cuja parceria com a Municipalidade não deu certo. Dirigindo-se ao Sr. Presidente, disse que
várias situações vêm ocorrendo nesta Casa de Leis, como o palanque político que foi
montado nesta tribuna e nos seus arredores, por várias pessoas, acreditando, seja com o
objetivo de intimidar os Vereadores. Enfatizou que há intenções políticas por trás de tais
atitudes, tanto que foi publicado no Blog “Anotiprime”, que no dia nove, houve solicitação
para uma reunião com o prefeiturável Benedito Rafael e seu Vice Vanderlon, com alguns
membros do Partido Trabalhista, onde ficou acordado o rol de pré-candidatos do partido.
Expôs, no telão do Plenário, a matéria extraída daquele blog, constando a citada relação,
apontando o nome da Dona Arminda, que vive fazendo baderna e acusações na porta deste
Legislativo. Enfatizou que isto demonstra o interesse político oculto nas pessoas que vêm
promovendo tais situações e que, portanto, o interesse é um só, político. Considerou
vergonhoso, para esta Casa de Leis, parar os trabalhos para discutir certas situações que
vem ocorrendo. Lamentou que, conforme noticiado na televisão, há blogs que publicam o
que querem, usando de má-fé e denegrindo a imagem das pessoas, portanto, dirigiu-se ao
Sr. Presidente solicitando utilizar a regulamentação interna existente acerca de fotografias e
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do jornalismo dentro desta Casa de Leis, porque ninguém sabe a finalidade das pessoas
que fotografam e como utilizarão a imagem dos membros deste Legislativo. Acrescentou
que há muitas coisas obscuras por trás da situação que vem sendo criada dentro da política
local e que há interesses de pessoas que promovem esta situação. Por fim, disse que este
era um relato para que todos reconheçam a situação. Neste momento, houve manifestação
dos assistentes no plenário, sendo advertidos pelo Sr. Presidente que lembrou o direito do
Vereador falar na tribuna. Não havendo mais oradores inscritos, o SR. PRESIDENTE
reiterou o convite para a reunião com a Superintendência da Sabesp, enfatizando a
importância para o município, especialmente, aos Vereadores que sempre argumentam a
necessidade de melhoria no atendimento, portanto, todos devem se unir a fim de buscar tais
melhorias. Neste momento, o VER. CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA requereu a palavra
como Líder de Bancada (PR) e, sendo deferido, registrou a presença do ex-Vereador Paulo
Miranda no plenário deste Legislativo, lembrando que foi muito atuante, trabalhador,
honesto, integrante do seu partido junto com outros membros, e que junto com outras siglas
partidárias, como o PTB do Nobre Vereador Vanderlon, estão levantando a bandeira para a
próxima eleição. Ressaltou que democracia é isso e que esta Casa de Leis é a casa do
povo, contudo, cada um pensa e age da sua forma, portanto, aceita, aprova ou rejeita aquilo
que bem entende. Falou que procura seguir uma linha, mantendo-a há quatro legislaturas,
trabalhando em prol da sociedade, portanto, fez questão de registrar os membros do seu
partido nesta sessão, em nome do ex-vereador Paulo Miranda. Também usando da palavra
como Líder de Bancada (PTB), o VER. VANDERLON OLIVEIRA GOMES reportou-se à
matéria do blog exposta no telão, nesta sessão, dizendo que, na qualidade de Presidente
do seu partido, não poderia deixar de fazer uso da palavra, para registrar que não faz nada
escondido, mas, às claras, tanto que solicitou oficialmente o espaço deste Legislativo para a
citada reunião, cujo pedido foi deferido pelo Sr. Presidente e o espaço utilizado, contudo,
esclareceu que a Dona Arminda não esteve naquela reunião. Ressaltou que o partido está
aberto à adesões de todos os interessados, de todo povo salesopolense, e que enquanto
Presidente receberá a todos, contudo, fez questão de esclarecer que Dona Arminda não
estava presente, conforme foi citado nesta tribuna. Prosseguindo, disse que, aqueles que
se propõe à disputar cargo eletivo, logicamente, estarão expostos à imprensa, se não, não
adianta sair candidato. Concluiu dizendo que todos sabem que estarão expostos a isso,
portanto, reiterou que seu partido continuará fazendo seu trabalho, contando com o apoio
dos seus membros e defendendo-os como fazem os demais. O SR. PRESIDENTE adiantou
ao Nobre Vereador Claudinei que pretende submeter à regime de urgência especial o
Projeto de Lei Nº 16, com o apoio de todos os Vereadores, para atender os profissionais da
Área de Educação que, há tempos, aguardam esta solução. 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 21 de Maio de 2012.
PRESIDENTE

:
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A Ata supra foi lida e ________________ em Sessão Ordinária, realizada em
28 de Maio de 2012.

